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RESUMO 

 

HELUANY, C. S. Sistema nervoso simpático na ativação da glândula submandibular e 

parótida de camundongos. 2013. 94 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Celular e 

Tecidual). Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

Dados da literatura mostram que a inervação simpática possui papel apenas na síntese e 

secreção das proteínas da saliva. Entretanto, nós mostramos anteriormente que a inervação 

noradrenérgica, estimulada logo após a extração de veneno, regula a síntese de proteínas que 

são importantes para ativar a glândula de veneno da serpente Bothrops jararaca, uma 

glândula exócrina relacionada às glândulas salivares. O objetivo desta dissertação foi verificar 

o papel da inervação simpática na manutenção da ativação das glândulas submandibulares e 

parótidas de camundongo e identificar as proteínas cujas sínteses são reguladas pela inervação 

simpática. Neste trabalho, utilizando reserpina como uma ferramenta farmacológica para 

verificar o papel da inervação simpática na funcionalidade das glândulas salivares de 

mamíferos, mostramos que na glândula submandibular de camundongo, a estimulação da 

inervação simpática regula positivamente a síntese de espécies de proteínas relacionadas à 

organização do citoesqueleto, biossíntese de proteínas, proteólise, sinalização intracelular, 

processos biossintéticos e metabólicos e negativamente a síntese de outras espécies de 

proteínas relacionadas à organização do citoesqueleto, biossíntese de proteínas, processos 

biossintéticos e metabólicos. Na glândula parótida, a estimulação da inervação simpática 

regula positivamente a síntese de espécies de proteínas relacionadas à organização do 

citoesqueleto, transcrição gênica, sinalização intracelular e cadeia respiratória e regula 

negativamente a síntese de espécies de proteínas relacionadas aos processos biossintéticos, 

metabólicos e catabólicos. Vale ressaltar ainda que, na glândula parótida o tratamento crônico 

com reserpina levou a um aumento do número de várias espécies de proteínas secretadas e a 

posterior administração de agonistas de adrenoceptores alfa e beta reverteu esse efeito, 

sugerindo que a estimulação da inervação simpática é importante para o processo de exocitose 

nesta glândula. Em conclusão, os resultados sugerem que a inervação simpática possui um 

papel relevante para homeostase celular das glândulas salivares de camundongos, mantendo a 

funcionalidade destas glândulas, isto é, mantendo as glândulas em constante estado de 

ativação, através da regulação da síntese de diferentes proteínas destas glândulas ou 

promovendo a exocitose de proteínas da saliva. Além disso, os resultados mostram que a 

inervação simpática atua de maneira diferente nas glândulas submandibulares e parótidas de 

camundongos. O conhecimento das proteínas que têm as suas expressões reguladas pela 

atividade simpática irá trazer novas informações sobre a função desta inervação nas glândulas 

salivares, podendo contribuir também para uma melhor compreensão sobres doenças da 

cavidade oral, bem como levar a uma melhora dos procedimentos terapêuticos. 

 

Palavras-chave: Análise proteômica. Inervação noradrenérgica. Adrenoceptores. Glândula 

submandibular. Glândula Parótida. Camundongos. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
HELUANY, C. S. Sympathetic outflow on activation of the mouse submandibular and 

parotid glands. 2013. 94 p. Mastersthesis (Cell and Tissue Biology) - Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

Data in literature show that sympathetic outflow has a role only in stimulating synthesis and 

secretion of the saliva proteins in mammals. However, we previously showed that that 

stimulation of noradrenergic innervation after venom extraction regulates the synthesis of 

proteins that are important to activate the venom gland of Bothrops jararaca, an exocrine 

gland related to salivary glands. The aim of this study was to investigate the role of 

sympathetic outflow in maintaining the activation of the mouse submandibular and parotid 

glands and identify the proteins whose synthesis are regulated by noradrenergic innervation. 

In this work, using reserpine as a pharmacological tool to verify the role of the sympathetic 

outflow on the mammals salivary glands function, we observed that in the mouse 

submandibular gland, stimulation of the sympathetic outflow upregulates the synthesis of 

species of proteins related to cytoskeleton organization, protein biosynthesis, proteolysis, 

intracellular signaling, metabolic and biosynthetic processes, and downregulates the synthesis 

of other species of proteins related to cytoskeleton organization, protein biosynthesis, 

metabolic and biosynthetic processes. In the parotid gland, stimulation of the sympathetic 

outflow upregulates the synthesis of species of proteins related to cytoskeleton organization, 

gene transcription, intracellular signaling and respiratory chain and downregulates the 

synthesis of species of proteins involved in biosynthetic, metabolic and catabolic processes. It 

is worth mentioning that in the parotid gland, chronic treatment with reserpine led to an 

increase in the number of different species of secreted proteins and further administration with 

alpha- and beta-adrenoceptor agonists reversed this effect, suggesting that the sympathetic 

outflow is important to the process of exocytosis in this gland. In conclusion, these results 

suggest that the sympathetic outflow has an important role for cellular homeostasis in the 

mouse salivary glands, keeping the function of these glands by maintaining the glands in a 

constant activated stage by regulating the synthesis of different proteins or promoting the 

exocytosis of secreted proteins. Furthermore, these results show that sympathetic outflow acts 

differently in the mouse submandibular and parotid glands. The knowledge of the proteins 

that have their synthesis regulated by sympathetic outflow will bring new insights on the role 

of sympathetic outflow in the salivary glands, and may contribute to better understand oral 

diseases improving the therapy procedures. 
 

Key-words: Proteomic analysis. Noradrenergic innervation. Adrenoceptors. Submandibular 

gland. Parotid gland. Mouse. 
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1.1 Glândulas Salivares 

 

As glândulas salivares são glândulas exócrinas que estão localizadas na cavidade oral e 

tem como principal função a síntese e secreção de saliva, um fluido complexo composto por 

água e uma multiplicidade de substâncias, incluindo íons, proteínas e glicoproteínas, que tem 

por função umedecer e lubrificar a boca e os alimentos. Além disso, a saliva secretada pelas 

glândulas salivares contém enzimas que iniciam o processo de digestão, como exemplo, 

podemos citar a digestão de glicídios pela amilase presente na saliva (SARACCO; CRABILL, 

1993).  

As glândulas salivares desenvolvem-se a partir do epitélio bucal por uma invaginação 

das células epiteliais para o interior do tecido mesenquimal subjacente, ramificando-se em um 

padrão arborizado, formando estruturas semelhantes a “brotos” que vão crescendo e 

diferenciando-se em lóbulos, originando assim as unidades secretoras. As protuberâncias 

epiteliais dão origem aos ductos alveolares e aos componentes das glândulas, enquanto que os 

vasos sanguíneos e o estroma são derivados de tecidos mesenquimais (SARACCO; 

CRABILL, 1993).  

As glândulas salivares são usualmente divididas em dois grupos, as glândulas salivares 

menores (ou pequenas) e as glândulas salivares maiores. As glândulas salivares menores são 

numerosas, estão localizadas em regiões específicas da cavidade oral e dentre essas glândulas 

estão as glândulas linguais anteriores e posteriores, as glândulas labiais, glândulas molares, 

glândulas incisivas e as glândulas do palato. As glândulas menores encontram-se na lâmina 

própria ou na submucosa da cavidade oral e liberam os seus produtos para a cavidade oral 

através de numerosos canais excretores curtos. Essas glândulas secretam pequenos volumes 

de saliva rica em mucina, sendo que essa secreção não é influenciada por estímulos reflexos, 

isto é, não ocorre aumento do fluxo salivar em resposta à alimentação como ocorre nas 

glândulas salivares maiores (CARPENTER, 2013). Embora as glândulas menores contribuam 

com apenas cerca de 10 % do conteúdo de secreção salivar, essas glândulas são importantes 

na manutenção de uma rica camada de mucina adjacente à mucosa (CARPENTER, 2013). 

Dentre as glândulas salivares maiores estão as glândulas parótidas, as submandibulares 

e as sublinguais. Essas glândulas são pareadas e são responsáveis pela secreção de 90 % da 

saliva basal total, sendo que as glândulas submandibulares secretam em torno de 60 a 70 % 

desse total, as parótidas são responsáveis por 25 a 35 % e as sublinguais secretam em torno de 
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5 % (HAND, 1986
1
 apud SARACCO; CRABIL, 1993). Entretanto, a glândula parótida 

contribui mais significativamente para a saliva total quando estimulada por paladar ou 

mastigação, ou seja, ela é mais responsiva à variação de dieta do que a glândula 

submandibular ou a sublingual (MATSUO, 2000). 

As glândulas salivares maiores são usualmente classificadas como glândulas túbulo-

acinares compostas (TANDLER, 1978; WILBORN; SHACKLEFORD, 1980). De acordo 

com Pinkstaff (1993), descrever uma glândula como tubulo-acinar implica que existem dois 

tipos diferentes de componentes na porção secretora dessa glândula, os túbulos e os ácinos, 

além disso, o termo composta significa que as porções secretoras da glândula liberam seu 

conteúdo através de um sistema ramificado de ductos. 

As unidades secretoras das glândulas salivares são formadas por 2 tipos principais de 

componentes: os ácinos e os ductos (Figura 1). Os ácinos são estruturas que apresentam 

diversidade de tamanho, forma e número de células, compostos por células acinares secretoras 

responsáveis pela síntese e secreção da maior parte das proteínas funcionalmente importantes 

da saliva (PROCTOR, 1998; SEGAWA; YAMASHINA, 1998). 

Os ductos são responsáveis pela modificação e transporte da saliva até alcançarem a 

boca. Na maioria dos mamíferos, as glândulas salivares apresentam ductos intercalares (ID) 

que recebem os produtos sintetizados pelas células secretoras. Esses ductos transferem o 

conteúdo secretado para ductos estriados (SD), e estes para os ductos excretores (ED) (Figura 

1). Finalmente, os ductos excretores coalescem para formar um ducto excretor principal, ou 

em algumas glândulas, em múltiplos ductos excretores principais (PINKSTAFF, 1993; 

TANDLER, 1993).  

Os IDs têm comprimento variável, são formados por células escamosas próximas às 

células cuboides e possuem a função de modificar a saliva primária quando ela é conduzida 

através desse segmento de ductos. Os SDs de glândulas parótidas e submandibulares de 

humanos e roedores são morfologicamente semelhantes e possuem células colunares altas 

ricas em mitocôndrias alongadas, com interdigitações de sua membrana basal e pequenas 

células basais ocasionais. Os EDs das glândulas submandibulares e parótidas de humanos 

apresentam células secretoras similares às observadas nos SDs e parecem estar envolvidos no 

transporte de fluidos e elétrons (PINKSTAFF, 1980, 1993). 

                                                
1
HAND, A. Salivary glands. In: BOHASKAR, S. N. (Ed.). Orban´s oral histology and 

embryology. St. Louis: C. V. Mosby. 1986. v. 3454. 
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Glândulas submandibulares de ratos e roedores apresentam ainda ductos granulares 

(GD) localizados entre os IDs e os SDs. As células desses ductos são colunares, contêm 

poucas mitocôndrias localizadas nas regiões basais, apresentam grande quantidade de 

retículos endoplasmáticos granulosos e números grânulos secretórios apicais (PINKSTAFF, 

1993).  

No entanto, comparando vários mamíferos, Tandler (1993) mostrou que os sistemas de 

ductos das glândulas salivares variam entre as espécies animais e que além de modificar e 

transportar a saliva até a boca, eles podem adicionar material orgânico à saliva. 

Além das células com funções de síntese e secreção de proteínas, outro tipo celular 

também identificado no parênquima da maioria das glândulas salivares são as células 

mioepiteliais, as quais se localizam junto aos ácinos e ductos, interpostas no espaço entre a 

membrana basal e a membrana plasmática (Figura 1). As células mioepiteliais estão presentes 

em todas as glândulas salivares maiores de humanos e camundongos. (GARRETT; 

EMMELIN, 1979; PINKSTAFF, 1993; RAUBENHEIMER; NIEKERK; HAUMAN, 1987; 

SHEAR, 1966). Geralmente, essas células não são secretoras e possuem características 

morfológicas tipicamente encontradas em células contrácteis, tais como os miofilamentos. 

Tendo em vista a presença desses miofilamentos citoplasmáticos proeminentes, é sabido que 

essas células possuem natureza contrátil e, desempenham um papel importante na propulsão 

da secreção. Além disso, as células mioepiteliais dão suporte para os ácinos e também podem 

ajudar o processo de exocitose das secreções no sistema de ductos (PROCTOR; 

CARPENTER, 2007). As células mioepiteliais possuem uma dupla inervação parassimpática 

e simpática e os impulsos de ambos os tipos causam contração (GARRETT; EMMELIN, 

1979).  
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Figura 1 - Representação diagramática dos compartimentos das glândulas salivares maiores. 
 

 

      
Célula mioepitelial
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Porção secretora de uma glândula salivar, destacando-se a unidade secretora (ácino) e o sistema de ductos. 

IDC: células do ducto intercalar. EDRC: células do ducto excretor. 

Fonte: (RAUBENHEIMER; NIEKERK; HAUMAN, 1987). 

 

 

As células secretoras das glândulas salivares são classicamente descritas como serosas, 

mucosas ou seromucosas, dependendo do tipo de glândula salivar. Essas células exibem 

aspectos histológicos distintos, sendo que as células mucosas apresentam estrutura piramidal 

com núcleo achatado localizado na sua base. Já as células serosas são piramidais com núcleos 

esféricos localizados nos terços basais (PINKSTAFF, 1993).   

Ainda, os ácinos podem apresentar os 2 tipos de células secretoras juntas, e nesse caso, 

são denominados como ácinos mistos, e podem ser vistos em glândulas submandibulares e 

sublinguais de alguns mamíferos. Em um ácino misto, as células mucosas formam uma 

estrutura acinar típica, com extremidade em fundo de saco, revestidas por células tipicamente 

serosas ou seromucosas, arranjadas como semi-luas. A secreção das células semi-luas serosas 

alcança o lumen através de canalículos intercelulares (PINKSTAFF, 1993). 

A glândula submandibular é uma glândula tubulo-acinosa mista, cuja porção secretora é 

constituída de células mucosas e serosas. As células serosas, que são os principais 

componentes das glândulas, agrupam-se formando ácinos, podendo também associar-se às 

células mucosas acinares, onde se colocam excentricamente, formando células semi-luas 

(WILCOX; PINKSTAFF, 1982). De acordo com Barka (1980), as glândulas submandibulares 
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de ratos e camundongos apresentam ductos intralobulares, os quais possuem grânulos elétron-

densos que contêm uma grande quantidade de polipeptídeos biologicamente ativos. 

Já a glândula parótida é uma glândula acinosa composta, cuja porção secretora é 

constituída praticamente por células serosas que contêm grande quantidade de grânulos de 

secreção ricos em proteínas (grânulos de zimogênios) e elevada atividade de amilase. 

Os processos de síntese e secreção nas células secretoras são similares, porém os 

produtos secretados possuem composições distintas (TEN CATE, 2001). Os ácinos são 

especializados para cada tipo de glândula e classificados de acordo com os seus produtos 

secretados, refletindo na composição da saliva. Da mesma forma que as dietas variam entre 

uma espécie para outra, as glândulas salivares de diferentes animais são especializadas para 

cada dieta (TANDLER; PHILLIPS, 1998). Dessa forma, a composição final da saliva, bem 

como da saliva primária, é possivelmente única para cada glândula salivar e é determinada 

pela natureza das células secretoras dos ácinos e pelos elementos dos ductos. Ainda, existem 

diferenças significativas entre as glândulas salivares de diferentes espécies, bem como entre 

as diferentes glândulas salivares de uma mesma espécie (PINKSTAFF, 1993). 

A saliva primária, produzida pelas células secretoras acinares, contém mucina, enzimas, 

imunoglobulinas, fatores de crescimento, entre outros compostos (PINKSTAFF, 1993). A 

água e os eletrólitos são transportados ativamente pelas células acinares e depois o teor 

eletrolítico é modificado principalmente com a remoção do cloreto de sódio durante a 

passagem pelo sistema de ductos até chegar à boca (MELVIN et al., 2005; TURNER; 

SUGIYA, 2002). Durante a passagem pelo sistema de ductos, a saliva isotônica é 

transformada em saliva hipotônica, a qual auxilia na detecção de sal na dieta. Além de 

removerem os íons, os ductos adicionam potássio e bicarbonato e este último é responsável 

pelo sistema de tamponamento da saliva que impede a destruição dos dentes por bactérias 

produtoras de ácido.  

Ainda, além de modificarem a saliva, as células dos ductos também secretam apenas 

pequenas quantidades de proteína. Por exemplo, as células de ductos granulares, de glândulas 

submandibulares de alguns roedores, secretam grande quantidade de calicreínas (PROCTOR; 

CARPENTER, 2007). 
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1.2 Controle Nervoso das Glândulas salivares 

 

A secreção salivar é um processo contínuo que é regulado por ação reflexa estimulada 

pelo paladar e pela mastigação ou por outros estímulos através de vários receptores tais como 

receptores gustatórios, olfatórios, mecanoceptorese e nociceptores (para revisão ver 

PROCTOR; CARPENTER, 2007). Os impulsos nervosos na via aferente do reflexo salivar 

vão para o núcleo salivar na medula oblongata. Os nervos eferente parassimpáticos conduzem 

o sinal para a glandula salivar, enquanto que os nervos projetados da medula prosseguem via 

nervo cervical simpático superior até o gânglio cervical simpático superior, onde fazem 

sinapses, prosseguindo então pelas fibras eferentes até as glândulas submandibulares e 

parótidas (ELVERDIN et al., 1994; GARRETT; ANDERSON, 1991; MORENO et al., 1986) 

(Figura 2).  

 

Figura 2 - Secreção salivar reflexa.  
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Estímulos aferentes são integrados nos centros salivares primários da medula. Nervos parassimpáticos 
eferentes conduzem sinais para as glândulas salivares via gânglio parassimpático situado perto da glândula. 

Projeção nervosa (linha tracejada inferior) parte da medula para o centro simpático nos segmentos torácicos 

superiores da medula espinhal e a partir daí os nervos simpáticos eferentes direcionam sinais para as glândulas 

salivares, através do gânglio cervical posterior. Projeções nervosas (linha tracejada superior) partem do córtex 

para o centro parassimpático na medula, podendo ter efeito excitatório ou inibitório sobre a secreção salivar. 

Nervos eferentes estimulam a secreção e não há inibição periférica da secreção via inervação simpática. 

Fonte: (PROCTOR; CARPENTER, 2007).  
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Todas as glândulas salivares são densamente inervadas por nervos simpáticos e 

parassimpáticos que agem sinergicamente para estimular o processo de síntese e secreção 

(GARRETT, 1982). Essas inervações podem atuar nos vasos sanguíneoscontrolando o fluxo 

desangue para as glândulas, nas células mioepiteliais promovendo contração e facilitando a 

secreção ou nos ácinos e ductos das glândulas salivaresiniciando a formação 

desalivaprimáriae afetando a absorção e secreção de certos íons nos ductos, respectivamente, 

além de estimularem exocitose de grânulos contendo macromoléculas, tais como amilase nos 

ácinos e calicreína nos ductos (Figura 3). A perda dessa inervação pode levar à atrofia e 

diminuição da capacidade máxima de secreção (EMMELIN, 1981). 

 

 

 

Figura 3 - Desenho esquemático da distribuiçãodenervos paraos diferentes efetores deuma 

glândulasalivar. 

 

                 

 

 

Glândulas salivares possuem um rico suprimento de nervos simpáticos e parassimpáticos. Nervos vasomotores 

controlam o fluxo sanguíneo, nervos motores contraem as células mioepiteliais e nervos secretores iniciam a 

formação de proteínas e da saliva primária nos ácinos e atuam na absorção de íons e no transporte de proteínas 

nos ductos.  

Fonte: (EMMELIN, 1981). 
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A estimulação da inervação parassimpática provoca secreção abundante de saliva, muito 

aquosa e com baixa concentração de proteína (BAUM, 1987; GARRETT, 1987; SCHNEYER 

et al., 1972), enquanto que a estimulação da inervação simpática frequentemente promove a 

secreção de saliva mais viscosa, rica em proteínas causando pouca mobilização de fluidos,  

tende a modular a composição da saliva pelo aumento da exocitose das vesículas secretoras 

das células salivares e induz contração das células mioepiteliais, de modo que a contração 

dessas células leva à liberação da saliva (GARRETT, 1987; PROCTOR; CARPENTER, 

2007). Por exemplo, foi visto que em células acinares de glândulas parótidas de ratos, a 

estimulação simpática causa um baixo fluxo de saliva, porém rico em amilase, acompanhado 

por uma extensiva desgranulação, onde os grânulos secretórios migram para a região apical 

para serem exocitados (GARRETT; THULIN, 1975). 

Os efeitos dosimpulsos nervosossimpáticos e parassimpáticossobre a secreção de 

proteínas pelasglândulassalivarespodem diferirentre as diferentes glândulas de uma mesma 

espécie, bem como a mesma glândula entre espécies diferentes.Ambas as inervações exercem 

seus efeitos sobre a secreção de proteínas nas células secretoras dos ácinos, nas células semi-

lua e nas células do ducto.Asquantidades (volume) e a composição das proteínassecretadas a 

partir decada tipo de céluladiferem dependendo donervo que está sendoestimulado 

(PROCTOR; CARPENTER, 2007). 

Um conjunto de neurotransmissores é liberado a partir das terminações nervosas 

simpáticas e parassimpáticas, os quais, subsequentemente, irão ativar receptores específicos 

nas membranas basolaterais das células epiteliais salivares (BAUM, 1987; GARRETT, 1982). 

Esses neurotransmissores são os principais estímulos externos para a secreção das glândulas e 

são os primeiros mensageiros implicados na regulação celular da síntese de proteínas e da 

exocitose. Os principais neurotransmissores liberados pelas inervações parassimpáticas e 

simpáticas são a acetilcolina e a noradrenalina, respectivamente. Esses neurotransmissore s 

estimulam a secreção das glândulas salivares através da sua ligação a receptores específicos 

presentes nas membranas basolaterais,desencadeando complexas sinalizações intracelulares 

que levam à síntese ou secreção de proteínas da saliva, bem como proteínas das glândulas 

salivares. Além de acetilcolina e noradrenalina, outros neurotransmissores importantes 

incluem vários neuropeptídios, sendo que o polipeptídio vasoativo intestinal (VIP) e a 

substância P são liberados pelo sistema nervoso parassimpático, e o neuropeptídio Y, o qual é 

secretado pela inervação simpática (BAUM, 1987, 1993; BAUM; WELLNER, 1999; 
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EKSTROM, 1987; EKSTROM et al., 1989; PELUSO et al., 2007, para revisão ver 

PROCTOR; CARPENTER, 2007; WRIGTH; LUEBKE, 1989).  

A acetilcolina liberada pelos nervos parassimpáticos, atuando em receptores 

muscarínicos M1 e M3, contribui para a secreção total da saliva (GAUTAM et al., 2004; 

NAKAMURA et al., 2004). Esses receptores estão acoplados à proteína Gq, e quando 

estimulados levam à ativação da fosfolipase C e consequente liberação de IP3 e diacilglicerol, 

levando a um aumento na concentração de cálcio citosólico (STREB et al., 1983). 

Já a noradrenalina, liberada pelos nervos simpáticos, estimula a secreção salivar através 

da sua ligação aos adrenoceptores alfa1 e beta1. Os adrenoceptores alfa1 sinalizam da mesma 

forma que os receptores muscarínicos M1 e M3, ao passo que os adrenoceptores beta1 

sinalizam através da proteína Gs levando à ativação da adenilciclase, com posterior elevação 

da concentração de AMP cíclico intracelular e estimulação de uma proteína cinase dependente 

de AMP cíclico, PKA e fosforilação de proteínas endógenas que levam à exocitose das 

vesículas e consequentemente, secreção de proteínas na saliva (PROCTOR; CARPENTER, 

2007). De acordo com dados da literatura, a via dependente de AMP cíclico geralmente 

representa o principal mecanismo para estimulação da exocitose das proteínas secretadas, 

enquanto a via relacionada à ativação da fosfolipase C é mais importante para o controle da 

secreção de água e eletrólitos. (BAUM et al., 1981; GARRETT et al., 1991; WOON; 

JEYASEELAN; THIYAGARAJAH, 1993). 

No entanto, foi mostrado que a estimulação dos adrenoceptores alfa não regula somente 

a secreção de eletrólitos, mas também de amilase e mucinas (KLEIN, 2002; QUISSELL et al., 

1993). Ambos os subtipos de adrenoceptores alfa1A e alfa1B são expressos em glândulas 

submandibulares de ratos e humanos, entretanto, foi detectada uma maior concentração do 

RNAm do subtipo alfa1A do que alfa1B em ambas as glândulas, indicando uma similaridade no 

padrão de expressão dos subtipos do adrenoceptor alfa1A em ratos e humanos (HUANG et al., 

2006; NISHIURA et al., 2001). A estimulação dos adrenoceptores alfa1 desencadeia uma 

sinalização celular que leva a um aumento na concentração de cálcio intracelular, 

contribuindo para a regulação da produção e secreção da saliva (HUANGet al., 2006; para 

revisão ver QUISSEL et al.,1992). Além disso, estudos em coelhos com glândulas 

submandibulares transplantadas mostraram que o tratamento com fenilefrina, um agonista do 

adrenoceptor alfa melhora as lesões estruturais e a função secretora destas glândulas (XIANG 

et al., 2006). Foi visto também que em camundongos, as glândulas submandibulares 

liberamEGF na saliva após estimulação aguda do adrenoceptor alfa, mas tratamento com 
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repetidas doses de fenilefrina diminui a quantidade de EGF dessas glândulas. Observou-se 

ainda que administração crônica de fenilefrina induz um aumento progressivo no peso das 

glândulas parótidas e submandibulares (CAMPRECIÓS et al., 2009). 

Tratamento crônico com isoprenalina, agonista do adrenoceptor beta, leva à ativação do 

adrenoceptor beta, o qual tem uma participação importante na expressão e secreção de 

proteínas da saliva e no desenvolvimento pós-natal em glândulas salivares (EKFORS et al., 

1972; SHAW et al., 1990). Ativação dos adrenoceptores beta também leva à produção de 

AMPc e à ativação de proteínas cinases dependentes de AMPc, estimulando, por exemplo, a 

cascata das MAPKs (QUISSELL et al., 1992). Os subtipos beta1 e beta2 são expressos na 

glândula submandibular de coelhos, sendo que o subtipo beta1 é predominante e participa da 

regulação da secreção de saliva, especialmente na síntese e secreção de proteínas da saliva (LI 

et al., 2006). Animais tratados cronicamente com isoprenalina tiveram um massivo aumento 

na secreção proteica observada nas glândulas parótidas (BOGART, 1975). Foram observadas 

também alterações na expressão gênica da glândula parótida de camundongos após o 

tratamento crônico com isoprenalina (TEN HAGEN et al., 2002). Ainda, a importância da 

estimulação dos adrenoceptores beta em glândulas salivares não está somente em promover a 

secreção de saliva, mas também em promover a síntese de proteínas da saliva (BAUM; 

WELLNER, 1999). Também é sabido que o tratamento crônico com isoprenalina leva a um 

tamanho das células acinares de glândula parótida (D´AMICO et al., 2010). Ann e Lin (1998) 

mostraram que esse crescimento adaptativo das glândulas submandibulares e parótidas é 

resultado do aumento celular e de uma resposta proliferativa moderada da diferenciação das 

células acinares, sendo ainda que esse aumento de tamanho das glândulas salivares está 

associado a alterações qualitativas e quantitativas na expressão gênica salivar. 

Para desvendar as funções do sistema nervoso simpático nas glândulas salivares, muitos 

estudos utilizam como ferramenta farmacológica a reserpina, uma droga simpatolítica que 

depleta as reservas de catecolaminas nas terminações nervosas e não nervosas por bloquear a 

ligação da noradrenalina às vesículas sinápticas (MARTINEZ-OLIVARES et al., 2006; 

STITZEL, 1977). 

O tratamento crônico com reserpina promove alterações morfológicas e funcionais 

irreversíveis, similares às alterações encontradas em pacientes com fibrose cística 

(MARTINEZ et al., 1975a,b; WATSON et al., 1984). De acordo com Watson et al. (1984), a 

reserpinização crônica altera a função da glândula parótida através da diminuição dos níveis 

de AMPc e GMPc. Além disso, administração crônica de reserpina leva a uma redução da 
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resposta promovida pela estimulação noradrenérgica e mudanças na composição da saliva 

(MARTINEZ et al., 1975a,b). Tratamento crônico com reserpina também leva a um aumento 

do número de adrenoceptores beta e diminuição da atividade fosfodiesterásica, provavelmente 

devido à diminuição dos níveis de AMPc na glândula submandibular de ratos (BYLUND et 

al., 1981). 

 

1.3 Glândula de Veneno da serpente Bothrops jararaca 

 

Paralelo com a evolução da dentição ocorreu a evolução da glândula de veneno, 

provavelmente a partir de estruturas salivares especializadas do lábio superior e a evolução do 

músculo compressor de glândula, derivado da musculatura temporal anterior (KARDONG, 

1982). As serpentes Viperidae possuem um par de glândulas de veneno que se localizam na 

região temporal, posterior aos olhos, embaixo da pele, sendo uma de cada lado da cabeça 

(Figura 4A) (KOCHVA; GANS, 1967; MELGAREJO, 2003).  

Assim como as glândulas salivares de mamíferos, glândulas de veneno das serpentes 

Viperidae são glândulas orais exócrinas e são capazes de secretar proteínas tóxicas 

(KOCHVA; GANS, 1970). Essas glândulas de veneno têm a característica de possuir um 

lumen central onde o veneno produzido é armazenado e um longo ciclo de produção de 

veneno que leva de 30 a 50 dias para se completar, com fases distintas que incluem um 

estágio de ativação após a perda do veneno do lumen e um estágio quiescente quando o lumen 

está cheio de veneno (MACKESSY, 1991; KOCHVA, 1987; KOCHVA; GANS, 1970; 

WARSHAWSKY et al., 1973; YAMANOUYE et al., 2000), diferentemente das glândulas 

salivares que estão constantemente ativadas (Figura 4B). 
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Figura 4 - Glândula de veneno de serpentes Viperidae. 

 

 

 

(A) vista lateral da cabeça da serpente Bothrops jararaca, mostrando a localização da glândula de veneno. VG: 

glândula de veneno, M: músculo compressor de glândula. (B) corte sagital do aparelho glandular de veneno da 
serpente Vipera palaestinae. 

Fonte: A (YAMANOUYE et al., 2007) B (KOCHVA, 1987). 

 

 

O processo de produção e secreção de veneno ocorre após uma diminuição do conteúdo 

do lumen da glândula, seja após uma picada ou por extração manual de veneno, e é 

acompanhada por mudanças morfológicas e bioquímicas no epitélio secretor da glândula de 

veneno (BDOLAH, 1979; CARNEIRO et al., 1991; KOCHVA, 1978;  MACKESSY, 1991; 

SALOMÃO, 1991). Após a extração, a quantidade de veneno no lúmen diminui iniciando-se 

um novo ciclo de síntese de veneno, em que as células epiteliais passam da forma cubóide 

para uma forma colunar, as cisternas do retículo endoplasmático se expandem e o veneno é 

sintetizado. 

De acordo com estudos feitos por Yamanouye et al. (1997), foi demonstrado que a 

inervação noradrenérgica está envolvida na produção e secreção de veneno de Bothrops 

jararaca, uma vez que o bloqueio da atividade simpática por reserpina bloqueou a produção e 

secreção de veneno em glândulas ativadas pela extração de veneno. A estimulação de ambos 

os adrenoceptores alfa e beta está envolvida nesse processo, pois ainda segundo descrito por 

Yamanouye et al. (1997), a administração de isoprenalina e fenilefrina é capaz de reverter a 

ação da reserpina, restaurando a síntese proteica do veneno mas apenas a fenilefrina é capaz 

de restaurar o processo de secreção de proteínas do veneno. 

Dados anteriores do laboratório mostraram também que após a extração de veneno, a 

noradrenalina é liberada e atuando em adrenoceptores alfa e beta ativa a glândula de veneno 

(KERCHOVE et al., 2004; LUNA et al., 2009; ZABLITH, 2007). A ativação desses 

receptores desencadeia uma complexa sinalização intracelular culminando na ativação de 

fatores de transcrição NFκB e AP-1 que irão regular a síntese de proteínas da glândula de 
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veneno, as quais são essenciais para a sua ativação e funcionamento (KERCHOVE et al., 

2008; LUNA et al., 2009; YAMANOUYE et al., 2000, ZABLITH, 2007). 

Ainda, analisando-se o ciclo de produção do veneno estimulado pela inervação 

noradrenérgica após a extração de veneno, Luna et al. (2009) mostraram através de análises 

após eletroforese unidimensional, que a extração de veneno promove mudanças no perfil 

proteico da glândula de veneno, sendo que as diferenças mais significativas foram 4 e 7 dias 

após a extração de veneno em serpentes fêmeas e machos, respectivamente. O tratamento com 

reserpina bloqueou essas mudanças e a administração concomitante de agonistas de 

adrenoceptores alfa e beta restaurou o efeito de reserpina, levando à ativação da glândula de 

veneno e consequentemente à produção de veneno (LUNA et al., 2009). 

 

1.4 Importância da saliva 

 

A cavidade bucal está relacionada com diversas atividades fisiológicas dos mamíferos, 

entre elas a mastigação, deglutição, fonação e gustação. A saliva, secretada constantemente 

nesta cavidade, é de fundamental importância para a manutenção da saúde bucal, atuando em 

fatores tais como o tamponamento de pH, remineralização dental e prevenção de infecções.  

A saliva tem inúmeras funções. Além umedecer os tecidos orais e auxiliar na deglutição 

(SARACCO; CRABILL, 1993), a saliva é crucial para manter a integridade da superfície da 

mucosa oral (HAY; BOWEN, 1999). A secreção salivar atua ainda no controle de outras 

variáveis fisiológicas e comportamentais como a termorregulação e ingestão de sódio 

(FERGUSON, 1993; JENSEN et al., 1991). 

A importância da inervação para produção de saliva é claramente demonstrada na 

xerostomia que é um dos sintomas dos distúrbios das glândulas salivares, caracterizada pela 

diminuição do volume de saliva na cavidade bucal. A xerostomia pode ocorrer em resposta a 

várias condições, incluindo reações adversas a medicamentos e estresse (DANIELS; WU, 

2000), bem como ser decorrente de disfunções das glândulas salivares como a síndrome de 

Sjögren, que leva à deteriorização da membrana mucosa da boca e da traquéia (BROSKY, 

2007; VON BÜLTZINGSLÖWEN et al., 2007), podendo resultar em uma maior ou menor 

inibição da ação das glândulas salivares, afetando o sistema salivar em diferentes níveis 

(MANDEL; WOTMAN, 1976). 

A glândula salivar por si só, pode ter diminuída sua secreção por aplasia, obstrução, 

infecção, idade, doenças sistêmicas tais como a síndrome de Sjögren e radiação ionizante que 

levam à degeneração de seus ácinos (GLASS et al., 1984). 
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Pacientes com diminuição de secreção salivar total ou parcial devido à radiação na 

região da face, com exocrinopatia como a síndrome de Sjögren, desidratados, sob o uso 

excessivo de diuréticos ou de drogas anticolinérgicas ou antiadrenérgicas, exibem sinais e 

sintomas como boca seca, queimação da mucosa bucal, dificuldade para alimentar-se, 

desconforto ao falar, aumento no índice de cáries (FERGUSON, 1993; WISEMAN; 

FAULDS, 1995). Devido a esses efeitos indesejáveis e desagradáveis, a correção ou redução 

desses problemas com o uso de substâncias que estimulam a secreção salivar, tem, portanto, 

interesse clínico e farmacológico. 

Vários tratamentos têm sido propostos e utilizados no intuito de promover um aumento 

no fluxo salivar e de melhorar o processo de secreção salivar. Entre eles está o uso de um 

fármaco estimulador do fluxo salivar, o cloridrato de pilocarpina, droga sialogoga (BROSKY, 

2007). Este fármaco tem sido utilizado por estimular os receptores colinérgicos, dentre eles o 

receptor muscarínico M3 presente nas glândulas salivares, levando a um aumento na produção 

e liberação da saliva (BERNARDI et al., 2002; FERGUSON, 1993).De acordo com Peluso et 

al. (2007), estudos proteômicos da saliva mostraram que a pilocarpina é capaz de restaurar 

parcialmente a densidade e número de proteínas identificáveis na saliva de pacientes com 

Síndrome de Sjögren. 

Em relação à inervação simpática, não existem trabalhos mostrando a importância da 

estimulação dessa inervação na melhoria dos sintomas da xerostomia. No entanto, como 

visto por nosso laboratório, a noradrenalina é capaz de ativar a glândula de veneno de 

serpentes levando à produção e secreção de veneno (KERCHOVE et al., 2004; LUNA et al., 

2009; YAMANOUYE et al., 1997, 2000; ZABLITH, 2007). 
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1.5 Relevância 

 

Devido à relação existente entre glândulas salivares de mamíferos e glândulas de 

veneno de serpente, os dados obtidos pelo nosso grupo mostrando a importância da inervação 

noradrenérgica na ativação da glândula de veneno de Bothrops jararaca, tornou-se 

interessante verificar se a inervação noradrenérgica também é capaz de manter ativadas as 

glândulas salivares de camundongos, regulando a síntese de proteínas destas glândulas e 

assim, validar o modelo experimental da glândula de veneno e mostrar que essa glândula é um 

bom modelo para estudar a regulação fisiológica de glândulas exócrinas. 

Além disso, o conhecimento mais aprofundado da função da inervação simpática em 

glândulas salivares poderá contribuir para os estudos fisiopatológicos de várias disfunções 

orais humanas, bem como para melhora de alguns procedimentos terapêuticos. 
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2 OBJETIVO 
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O objetivo desse projeto foi verificar a participação da inervação noradrenérgica na 

manutenção da ativação das glândulas salivares de camundongos, assim como ocorre na 

glândula de veneno da serpente Bothrops jararaca e identificar as proteínas que têm a síntese 

regulada pelo sistema nervoso simpático.  

 

Estratégias:  

 Avaliar os efeitos da administração crônica de reserpina na síntese de proteínas das 

glândulas submandibulares e parótidas de camundongos através da análise proteômica 

unidimensional e bidimensional; 

 

 Verificar se a ativação dos adrenoceptores alfa e beta pela administração de fenilefrina 

e isoprenalina é capaz de reverter os efeitos causados pela reserpina. 

 

 Identificar, por espectrometria de massas, as proteínas cujas sínteses são reguladas 

pela ativação da inervação simpática. 
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3 MATERIAIS E 

MÉTODOS 
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3.1 Soluções e Tampões 

 

3.1.1 Soluções para tratamentos dos animais 

 

 Solução Veículo: ácido acético glacial 4 %, propilenoglicol 4 %, etanol 4 % em água 

ultra-pura. 

 Solução de Reserpina (4 mg/mL): ácido acético glacial 4 %, propilenoglicol 4 %, 

etanol 4 % em água ultra pura. 

 Solução de Fenilefrina e Isoprenalina: 20 mg/mL em NaCl 0,6 % e ácido ascórbico 

0,01 %.  

 

3.1.2 Extratos das glândulas salivares 

 

 Tampão de homogeneização: solução de sacarose 0,32 M, EDTA 1 mM, MgCl2 3 mM 

e coquetel de inibidores de proteases (Sigma P8340, diluição 1:100). 

 Tampão de lise: Tris HCl 30 mM pH 8,5; Uréia 7 M, Tiouréia 2 M, Chaps 4 % e 

coquetel de inibidores de protease (Sigma P8340, diluição 1:100). 

 

3.1.3 Eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de SDS Unidimensional 

 

 Solução Corante Coomassie R: azul de Coomassie R 0,1 % em ácido acético 5 % e 

metanol 25 %. 

 Solução Descorante: ácido acético 5 % e metanol 25 %. 

 Tampão de Amostra 2X (SDS-PAGE): Dodecil Sulfato de Sódio (SDS) 4 %; glicerol 

20 %; β-mercaptoetanol 10 %; Tris 50 nM, pH 6,8; azul de Bromofenol 0,05 %. 

 Tampão de Corrida: Tris 25 mM; glicina 192 mM; SDS 0,1 %. 

 

3.1.4 Eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de SDS Bidimensional 

 

 Solução de equilíbrio redutora: Tris HCl 50 mM, pH 8,4, uréia 6 M, SDS 2 %, glicerol 

30 %, ditiotreitol  2 %. 

 Solução de equilíbrio alquilante: Tris HCl 50 mM, pH 8,4, uréia 6M, SDS 2 %, 

glicerol 30 %, iodoacetamida 3 %. 
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 Solução de Agarose: agarose 0,5 % e azul de bromofenol 0,002 %. 

 Solução Corante Coomassie G: sulfato de amônio 8 %, ácido ortofosfórico 1 %, azul 

de Coomassie G-250 0,1 %. 

 Solução Fixadora: ácido acético 5 % e etanol 20 %. 

 Solução de preservação: ácido acético 5 %. 

 Tampão de Corrida: Tris 25 mM; glicina 192 mM; SDS 0,1 %. 

 

3.1.5 Digestão das proteínas em gel 

 

 Solução descorante: acetonitrila 50 % e bicarbonato de amônio 25 mM, pH 8,0. 

 Solução de tripsina: 20 ng/µL em bicarbonato de amônio 40 mM, pH 8,0. 

 

3.2 Drogas e Reagentes 

 

 Azul de Coomassie - Brilliant Blue R: Bio Rad Lab., Hercules, CA, USA. 

 Azul de Coomassie - Brilliant Blue G: Bio Rad Lab., Hercules, CA, USA. 

 Azul de Bromofenol: Plus one, Uppsala, Sweden. 

 Bio-Rad protein assay: Bio Rad Lab., Hercules, CA, USA. 

 β-mercaptoetanol - Molecular Biology Grade: Calbiochem, La Jolla, CA, USA. 

 Coquetel inibidor de protease: P 8340, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA. 

 Hidrocloreto de L-fenilefrina: Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA. 

 Isoprenalina: Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA. 

 Padrão de peso molecular para Eletroforese 1-DE: SDS-PAGE Molecular Weight 

Standarts, Low Range, Bio Rad Lab., Hercules, CA, USA. 

 Padrão de peso molecular para Eletroforese 2-DE: Kaleidoscope, Prestained Standard, 

Bio Rad Lab., Hercules, CA, EUA.  

 Reserpina cristalina: Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA. 

 Solução de reidratação DeStreak: GE Healthcare, Uppsala, Sweden. 

 Tampão IPG: GE Healthcare, Uppsala, Sweden. 

 Tripsina: Promega Corporation, Madison, WI, USA. 
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Todos os demais reagentes utilizados para preparação de tampões e soluções foram 

provenientes da MERCK (Germany), Sigma-Aldrich (St. Louis, USA) ou GE Healthcare 

(Uppsala, Sweden). 

 

3.3 Animais e grupos experimentais 

 

Foram utilizados camundongos (Swiss) machos, adultos (25 – 30g), n = 24, mantidos no 

Biotério do Laboratório de Farmacologia do Instituto Butantan, em uma sala com temperatura 

de 22 ± 2 ºC, com ciclo de luz claro e escuro de 12 horas e receberam ração e água à vontade.  

Os animais foram divididos em 3 grupos experimentais: 1) Grupo Controle -  animais 

receberam doses de solução veículo (0,5 mg/kg, i.p.) durante 6 dias consecutivos; 2) Grupo 

Reserpinizados: administração crônica de reserpina (0,5 mg/kg, i.p. diariamente) durante 6 

dias consecutivos; 3) Grupo Tratados RES + FEN + ISO: administração crônica de reserpina 

(0,5 mg/kg, i.p. diariamente) durante 6 dias consecutivos, seguido de administração de uma 

dose única de fenilefrina (20 mg/kg, i.p.) e isoprenalina (20 mg/kg, i.p.) no 6º dia de 

tratamento.  

Após os tratamentos, todos os animais foram deixados em jejum por 24 horas e foram 

sacrificados por deslocamento cervical no 7º dia. 

Os procedimentos experimentais estão de acordo com as normas do Colégio Brasileiro 

de Experimentação Animal (COBEA) e foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais do Instituto Butantan (protocolo 640/09) e pela Comissão de Ética em 

Experimentação Animal do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. 

 

3.4 Glândulas Salivares 

 

Após os tratamentos, os animais foram sacrificados por deslocamento cervical e 

posteriormente, as glândulas submandibulares e parótidas foram coletadas, pesadas e 

utilizadas conforme descrito abaixo. 
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3.5 Preparo dos extratos das glândulas salivares 

 

3.5.1 Extrato para realização de Eletroforese Unidimensional (1-DE) 

 

Após terem sido coletadas e pesadas, as glândulas submandibulares e parótidas foram 

fatiadas na espessura de 250 µm (Mcllwain Tissue Chopper, Vibratome Company, Midpoint 

Drive, O´Fallon, MO) e homogeneizadas utilizando um homogeneizador Dounce (Tissue 

homogenizer, Thomas Teflon pestle, Swedesboro, NJ, USA) em 150 mg/mL do tampão de 

homogeinização e centrifugadas a 14.000 g, a 4 °C por 40 minutos. Os sobrenadantes foram 

removidos, aliquotados e  congelados  a -80 °C para posterior análise das proteínas. 

 

3.5.2 Extrato para realização de Eletroforese Bidimensional (2-DE) 

 

Após terem sido coletadas, as glândulas submandibulares e parótidas foram maceradas 

em nitrogênio líquido, homogeneizadas (homogeneizador D.L. MICOF) e lisadas com o 

tampão de lise gelado (100 mg tecido/mL de tampão de lise). As glândulas maceradas e 

lisadas foram incubadas, no gelo, por 2 horas sob agitação constante e centrifugadas a 12.000 

g por 10 minutos a 4 °C e os sobrenadantes foram aliquotados e congelados a -80 °C para 

posterior análise das proteínas. 

 

3.6 Dosagem de proteínas 

 

A concentração de proteínas dos extratos das glândulas salivares foi determinada pelo 

método de Bradford (1976), utilizando albumina bovina como padrão e reagente Bio-Rad 

assay protein (Bio-Rad Lab., Hercules, CA, USA).  

A absorbância foi lida em 620 nm, no fotômetro Multiskan EX (Thermo Scientific, 

Waltham, MA, USA). 
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3.7 Análise Proteômica 

 

3.7.1 1-DE em gel de poliacrilamida na presença de SDS (SDS-PAGE) 

 

Após dosagem das proteínas, as proteínas dos extratos das glândulas salivares (100 µg 

de proteína por amostra) foram desnaturadas em tampão de amostra em condições redutoras, 

completamente dissociadas em banho-maria fervente durante 5 minutos e submetidas à SDS-

PAGE em gel 15 %, segundo método descrito por Laemmli (1970), utilizando o aparelho 

V16-2 Vertical Gel Electrophoresis Apparatus (GIBCO BRL, Rockville, MD, USA).  

As proteínas foram coradas com Coomassie Blue R 0,1 % (Bio Rad Lab) e 

posteriormente, os géis foram escaneados e as imagens digitalizadas foram analisadas 

utilizando o software Quantity One (Bio-Rad Lab).  

 

3.7.2 2-DE em gel de poliacrilamida na presença de SDS (SDP-PAGE) 

 

3.7.2.1 Reidratação das Fitas e Focalização isoelétrica (primeira dimensão) 

 

As amostras (300 µg de proteínas por amostra) foram precipitadas com acetona, na 

proporção de 1:3, sendo 1 volume de amostra para 3 volumes de acetona por 3 horas a -20 ºC, 

depois centrifugadas por 10 minutos a 14.000 g em temperatura ambiente (JIANG; HE; 

FOUNTOULAKIS, 2004). Os pellets resultantes foram solubilizados em 250 µL de solução 

de reidratação (DeStreak, GE Healthcare, Uppsala, Sweden) contendo IPG Buffer pH 3-10 

0,5 % (GE Healthcare) e aplicadas na bandeja de reidratação (IPG Box, GE Healthcare). As 

fitas de 13 cm, pH 3-10 foram posicionadas sobre as amostras para reidratação overnight. 

Após a reidratação, as fitas foram submetidas à focalização isoelétrica a 20 C  que foi 

realizada no sistema Ettan IPGphor II (GE Healthcare) conforme descrito pelo fabricante.Foi 

utilizado o programa de 5 fases: sendo a primeira etapa a 100 V durante 2 horas para remoção 

de sais e impurezas e depois, foi seguido o protocolo recomendado pelo fabricante, até serem 

acumulados 15.703 Vh, com duração total de aproximadamente 7 horas (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Protocolo de focalização isoelétrica utilizado para fitas de 13 cm, pH 3-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2.2 Equilíbrio das fitas 

 

Após a focalização isoelétrica, as fitas foram tratadas com soluções de equilíbrio „A‟ 

redutora durante 15 minutos e „B‟ alquilante durante mais 15 minutos, ambas etapas sob 

agitação constante e em temperatura ambiente. 

 

3.7.2.3 Gel de poliacrilamida na presença de SDS (SDS-PAGE) (segunda dimensão) 

 

Após equilíbrio das fitas, estas foram posicionadas sobre o gel de poliacrilamida 12,5 % 

e cobertas com agarose 0,5 % diluída em tampão de corrida, tendo sido utilizado o padrão de 

peso molecular Kaleidoscope Prestained Standards (Bio-Rad Lab).  

A eletroforese foi realizada de acordo com o método descrito por Laemmli (1970), 

utilizando o sistema vertical Ettan DALTsix (GE Healthcare). As proteínas foram coradas 

com Coomassie Blue G, por 3 dias, posteriormente os géis foram descorados com água 

destilada, em seguida mantidos em solução de preservação, posteriormente os géis foram 

escaneados, as imagens foram digitalizadas e analisadas através do software ImageMaster-2D 

Platinum versão 7.0 (GE Healthcare). Os spots foram automaticamente detectados e quando 

necessário, foram editados manualmente para remover os precipitados do corante. Os spots 

exclusivos e mais densos de cada grupo experimental de glândulas submandibulares e de 

parótidas e que apresentavam p ≤ 0,05 foram considerados para análise, e posteriormente 

foram selecionados alguns spots que estavam presentes em todos os 3 grupos experimentais 

dos extratos de glândulas submandibulares e que apresentavam densidades maiores que 2 

vezes em pelo menos um dos grupos experimentais, e ainda foram selecionados spots que 

  Etapa Voltagem (V) Volt-hora (kVh) 

Primeira fase 100 2 horas 

Segunda fase 500 500 Vh 

Terceira fase - Gradiente 1000 800 Vh 

Quarta fase - Gradiente 8000 11.300 Vh 

Quinta fase 8000 2.900 Vh 
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estavam presentes somente no grupo controle e no grupo dos animais tratados com reserpina, 

fenilefrina e isoprenalina dos extratos de glândulas submandibulares. 

 

3.7.2.4 Digestão das proteínas em gel 

 

Os spots selecionados foram excisados dos géis utilizando bisturi, em seguida foram 

cortados em pedaços com cerca de 1 mm
3
 e colocados em microtubos de 0,5 mL siliconizados 

(Original Eppendorf protein LoBind Tube 0,5 mL, Eppendorf  AG, Hamburg, Germany). 

Foram adicionados 200 µL de solução descorante em cada microtubo com trocas 

subsequentes dessa solução. Esse processo foi repetido durante o tempo necessário até que as 

amostras estivessem totalmente descoradas. Após essa etapa, a solução descorante foi 

removida e descartada. Posteriormente, foram adicionados 200 µL de acetonitrila 100 % por 5 

minutos para desidratação das amostras. Esse procedimento foi repetido até que os pedaços de 

gel ficassem com aspecto branco opaco. Em seguida o solvente foi removido e as amostras 

foram secas completamente em um concentrador Speed Vac (Thermo Scientific) por 

aproximadamente 20 minutos.  

Os géis foram em seguida submetidos à digestão enzimática com tripsina. Para tanto, os 

géis foram reidratados com 15 µL de solução de tripsina em gelo e deixados por 45 minutos 

em banho de gelo para que essa solução pudesse ser absorvida pelos géis. Após esse período, 

o excesso de tripsina foi removido e descartado. Foram adicionados 20 µL de bicarbonato de 

amônio 40 mM pH 8,0 em cada microtubo, seguido para uma incubação por um período de 

16-24 horas, a 37 °C, seguido por uma incubação de 45 minutos a 56 °C .   

Após a digestão, cada hidrolisado foi submetido à sonicação em banho de ultrassom por 

10 minutos, seguido por um ciclo de vortex por 20 segundos, e então, foram transferidos para 

novos tubos de 0,5 mL. 

Em seguida, a extração dos peptídeos foi feita em 2 ciclos dos seguintes procedimentos: 

foram adicionados às amostras 30 µL de solução de acetonitrila 50 % e ácido fórmico (v/v), 

seguido por um vortex por 20 segundos, 15 minutos em repouso à temperatura ambiente, 

posterior sonicação por 2 minutos, 20 segundos de vortex e transferência para os tubos de 0,5 

mL descritos anteriormente. O volume final dos extratos agrupados foi concentrado em um 

concentrador Speed Vac (Thermo Scientific) até a secagem total e depois foi armazenado a     

-20 °C. 
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3.7.2.5 Identificação das proteínas por nanocromatografia acoplada ao espectrômetro de 

massas de alta resolução nanoeletrospray (nESI-LTQ/Orbitrap) 

 

Para cada fração de 1 µL da amostra tripsínica dessalinizada foram adicionados 9 µL da 

solução de ácido fórmico 1 % (v/v). A partir da solução resultante, 4 µL foram inicialmente 

aplicados na coluna de 2 cm de comprimento (100 µm diâmetro interno) empacotada com a 

matriz 200 A Magic C18 AQ de 5 µm (Michrom Bioresources, Alburn, CA, USA), seguido 

pela separação em coluna de 10,5 cm de comprimento (75 µm diâmetro interno) empacotada 

com a mesma matriz, diretamente sobre o PicoTip 15 µm (New Objective, Cambridge, MA, 

USA). A cromatografia foi realizada no equipamento EASY-nLC II (Thermo Fisher 

Scientific, Bremen, Germany). As amostras foram aplicadas na coluna com um fluxo de 2000 

nL/min e para a separação cromatográfica foi utilizado um fluxo de 200 nL/min. A fase móvel 

“A” foi 0,1 % (v/v) de ácido fórmico em água, enquanto que a fase “B”foi 0,1 % (v/v) de 

ácido fórmico em acetonitrila e as condições gradientes foram as seguintes: 2 a 40 % de “B” 

em 32 minutos; até 80 % de “B”em 4 minutos, mantendo esta concentração por mais 2 

minutos, antes do reequilíbrio da coluna. Os peptídeos eluídos foram diretamente introduzidos 

no espectrômetro de massas LTQ XL/Orbitrap (Thermo Fisher Scientific, Bremen, Germany) 

para análise. A fonte de tensão foi definida para 1,9 kV, temperatura capilar de 200 °C e a 

voltagem do tubo da lente para 100 V. Os valores alvos para o Ion trap completo e MSn AGC 

(Automatic Gain control) foram de 30.000 e 10.000 respectivamente, enquanto que o valor 

alvo do FTMS (Fourier Transform Mass Analysers) AGC foi definido para 500.000. O 

espectro MS1 foi adquirido no analisador Orbitrap (m/z 300 a 1.700) com a resolução de 

60.000 (para m/z 445.1200). Para cada espectro, os 10 íons mais intensos foram submetidos à 

fragmentação CID (collision induced dissociation) (sinal mínimo exigido 10.000; largura de 

isolamento de 2,5; energia de colisão normalizada de 35,0; ativação Q de 0,25 e tempo de 

ativação de 30 s) seguido pela aquisição no MS2 do analisador linear. A opção de exclusão 

dinâmica foi ativada e habilitada com os seguintes valores definidos para cada parâmetro 

(repetição da contagem = 1; duração da repetição = 30 segundos; tamanho da lista de exclusão 

= 500; duração da exclusão = 45 segundos e largura da massa de exclusão = 10 ppm).  
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3.7.2.6 Análise dos dados 

 

Todos os dados gerados foram analisados pelo software PEAKS versão 6 build 

201320220 (Bioinformatics Solutions Inc, Waterloo, Canada). Primeiramente, os dados brutos 

foram submetidos ao refinamento, onde se procedeu à correção da massa do precursor e dos 

processos peak centroiding, charge deconvolution e deisotoping. Para as análises posteriores 

foram utilizados os limites de tolerância para os valores de massa dos íons precursores de 20 

ppm e para os íons fragmentos de 0,6 Da. Além disso, foi considerada a digestão enzimática 

do tipo semi-triptica e foi aceito no máximo duas clivagens por proteína. Todos os dados 

foram submetidos inicialmente à busca pela ferramenta De Novo, permitindo-se modificações 

variáveis em cistina (+57.02 Da – carbamido metilação) e metionina, histidina e triptofano 

(+15,99 Da – oxidação), sendo aceito o máximo de duas modificações por peptídeo. Em 

seguida, foi realizada a busca mediante a ferramenta de pesquisa PEAKS DB, estabelecendo a 

massa do precursor como monoisotópica e permitindo uma modificação variável em cisteína 

(+57.02 Da), sendo aceitáveis no máximo duas modificações por peptídeo. Todas as buscas 

foram realizadas utilizando o banco de dados público NCBI não redundante 

(Proteopeptidome_NCBInr_25032013) nos bancos de dados Mus musculus. A gama de 

detecção falsa (FDR – False Discovery Rate) foi estimada através do uso da ferramenta 

decoy. Finalmente, os dados de todas as buscas foram consolidados e somente os resultados 

no qual o FDR estimado foi menor ou igual a 1 % foram aceitos como identificações 

confiáveis. Todas as informações das proteínas identificadas estão de acordo com dados 

coletados no UniProt (http://uniprot.org). 
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Iniciamos nossos estudos padronizando as doses de reserpina, de fenilefrina e 

isoprenalina (agonistas de adrenoceptores alfa e beta). As doses utilizadas foram baseadas em 

dados da literatura. Assim, o protocolo mais adequado às nossas condições experimentais foi 

baseado no trabalho de Watson et al. (1984), no qual os animais foram tratados com injeções 

diárias de reserpina (tratamento crônico) na dose de 0,5 mg/kg. 

 

4.1 Importância do Sistema Nervoso Simpático na composição proteica das glândulas 

salivares de camundongos 

 

4.1.1 Glândulas Submandibulares 

 

4.1.1.1 Análise dos perfis proteicos após 1-DE 

 

Através da análise dos perfis proteicos dos géis 1-DE dos extratos das glândulas 

submandibulares dos grupos controle, tratado com reserpina e tratado com RES + FEN + ISO 

foi possível observar que bandas de aproximadamente 96, 44, 39, 37 e 35 kDa (Figura 5, 

indicadas pelas setas) tiveram uma redução de densidade após o tratamento com reserpina 

quando comparado com o perfil proteico do grupo controle. Observou-se ainda que em 

animais previamente tratados com reserpina por 6 dias consecutivos, a administração de uma 

única dose fenilefrina e isoprenalina foi capaz de restaurar parcialmente o efeito causado pela 

reserpina, onde o perfil proteico mostrou-se similar ao observado no grupo controle (Figura 

5). Essas alterações dos perfis proteicos também foram observadas em glândulas de veneno de 

Bothrops jararaca (LUNAet al., 2009). 
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Figura 5 – Efeitos da reserpina e da estimulação dos adrenoceptores alfa e beta na 

composição proteica das glândulas submandibulares em animais previamente 

reserpinizados. 

 

 

                 

 

As proteínas (100 µg) foram separadas em gel 1-DE 15 %. (1 - grupo controle; 2 - grupo dos animais tratados 

com reserpina 0,5mg/kg por 6 dias consecutivos; 3 - grupo dos animais tratados com reserpina 0,5 mg/kg por 6 

dias consecutivos e com fenilefrina, 20 mg/kg e isoprenalina, 20 mg/kg no último dia de tratamento). Setas 

indicam bandas de 96, 44, 39, 37 e 35 kDa que tiveram redução na densidade proteica após tratamento com 

reserpina e que aumentaram após administração de fenilefrina e isoprenalina. N=3. 

 

 

4.1.1.2 Análise dos perfis proteicos após 2-DE 

 

Para a identificação das proteínas que tiveram sua expressão alterada pelo tratamento 

crônico com reserpina ou com reserpina e agonistas de adrenoceptores alfa e beta, passamos 

para a realização da eletroforese bidimensional, utilizando fitas de 13 cm, com faixa de pH de 
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3 a 10, uma vez que os extratos de glândulas submandibulares de camundongos possuem 

proteínas de alto e baixo peso molecular distribuídas em uma ampla faixa de pH. 

A análise dos perfis proteicos dos extratos das glândulas submandibulares mostrou a 

presença de vários spots em cada grupo experimental, sendo que 36 spots foram comuns aos 3 

grupos experimentais (Figura 6). Além disso, foram detectados 32 spots exclusivos do grupo 

controle, 30 do grupo dos animais reserpinizados e 102 no grupo de animais tratados com 

reserpina e com agonistas de adrenoceptores alfa e beta. Foram detectados ainda, 37 spots 

comuns entre o grupo controle (glândula ativa) e o grupo dos animais tratados com reserpina, 

fenilefrina e isoprenalina, 20 spots entre o grupo controle e o grupo dos reserpinizados e 14 

spots comuns entre o grupo dos animais tratados com reserpina e o grupo dos tratados com 

reserpina e com os agonistas de adrenoceptores (Figura 6). 

 

 

Figura 6 – Diagrama de Venn representando o número de spots exclusivos, presentes nos 

extratos de glândulas submandibulares e em comum entre os grupos 

experimentais. 

 

 

                  

 

N=3, géis 2-DE realizados em triplicata para cada amostra. RES - reserpina; FEN - fenilefrina; ISO- 

isoprenalina. 
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4.1.1.3 Identificação das proteínas reguladas pela inervação simpática em glândulas 

submandibulares de camundongos 

 

 Para a identificação das proteínas, os spots de interesse foram recortados dos géis, 

descorados e submetidos à digestão tríptica e os peptídeos resultantes foram submetidos à 

análise por nanocromatografia acoplada ao espectrômetro de massas de alta resolução nano 

eletrospray (nanoESI-LTQ/Orbitrap XL) no Laboratório de Toxicologia do Instituto Oswaldo 

Cruz – FIOCRUZ.  

Inicialmente foram feitas as identificações dos spots exclusivos de cada grupo 

experimental. 

Para tanto, foram selecionados os spots exclusivos com densidade maior ou igual a 0,03 

de cada grupo experimental (18 spots no grupo controle, 22 spots no grupo dos animais 

reserpinizados e 37 spots no grupo dos animais tratados com reserpina, fenilefrina e 

isoprenalina) para serem identificados e os géis representativos com os spots selecionados 

estão representados nas figuras 7A, B, C.  
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Figura 7 – Gel 2-DE de SDS-poliacrilamida de extrato de glândula submandibular de 

camundongo indicando os spots exclusivos selecionados nos 3 grupos 

experimentais que foram submetidos à espectrometria de massas.  
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 (A) Grupo Controle. (B) Grupo dos animais tratados com reserpina. (C) Grupo dos animais tratados com 

reserpina e isoprenalina e fenilefrina. Os círculos vermelhos e os números referem-se aos spots exclusivos de 
cada condição que foram selecionados para serem identificados por espectrometria de massas. N=3, em 

triplicata.  
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A partir da análise dos dados de espectrometria de massas, nós pudemos identificar 361 

proteínas no grupo controle, 459 proteínas no grupo dos animais reserpinizados e 546 

proteínas no grupo dos animais tratados com reserpina e com os agonistas de adrenoceptores 

alfa e beta. Todas as informações sobre as proteínas identificadas estão nos Apêndices A, B e 

C e foram baseadas em informações coletadas no banco de dados UniProt. 

Em uma primeira abordagem as espécies de proteínas identificadas nesse estudo foram 

classificadas de acordo com suas localizações subcelulares. De acordo com essa análise, 

foram detectadas proteínas do citoplasma, da mitocôndria, do retículo endoplasmático (RE), 

da membrana, do núcleo, do peroxissomo, do Golgi, do lisossomo e proteínas secretadas nos 

3 grupos experimentais (Figuras 8A, B, C). Ao analisarmos as porcentagens de proteínas 

identificadas de cada compartimento subcelular em relação ao total identificado por grupo 

experimental, verificamos que houve diferença na porcentagem de proteínas mitocondriais e 

do núcleo após o tratamento crônico com reserpina. O número de espécies de proteínas 

identificadas como mitocondriais aumentou e as espécies de proteínas do núcleo reduziram 

após tratamento crônico com reserpina e o posterior tratamento com os agonistas de 

adrenoceptores alfa e beta restaurou esses efeitos, sugerindo que a inervação simpática está 

regulando a síntese destas proteínas nas glândulas submandibulares de camundongos.  
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Figura 8 – Distribuição subcelular das espécies de proteínas exclusivas presentes nos extratos 

de glândulas submandibulares de camundongos de cada grupo experimental 

identificadas por espectrometria de massas. 
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(A) Grupo controle. (B) Grupo dos animais tratados cronicamente com reserpina. (C) Grupo dos animais 

tratados com reserpina, fenilefrina e isoprenalina. A classificação das proteínas foi obtida no banco de dados 

Uniprot. 
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Foi realizada uma segunda abordagem, classificando essas proteínas de acordo com suas 

funções celulares (Figuras 9A, B, C). 

Comparando as porcentagens de proteínas identificadas de acordo com as suas funções, 

verificamos que o tratamento crônico com reserpina levou a uma redução do número de 

espécies de proteínas envolvidas na organização do citoesqueleto e na biossíntese de 

proteínas, e a um aumento do número de espécies de proteínas envolvidas nos processos 

biossintéticos e metabólicos. O efeito causado pela reserpina foi restaurado pela posterior 

administração de fenilefrina e isoprenalina, agonistas de adrenoceptores alfa e beta, 

respectivamente. Esses resultados sugerem que a inervação simpática regula alguns processos 

biológicos, os quais são importantes para o funcionamento das glândulas submandibulares de 

camundongos.  
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Figura 9 – Distribuição das espécies de proteínas exclusivas presentes nos extratos de 

glândulas submandibulares de camundongos de cada grupo experimental 

identificadas por espectrometria de massas de acordo com suas funções 

celulares. 
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(A) Grupo controle. (B) Grupo dos animais tratados com reserpina. (C) Grupo dos animais tratados com 

reserpina, fenilefrina e isoprenalina. Classificação das proteínas de acordo com suas funções foi obtida no banco 

de dados Uniprot. 
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Posteriormente, foram selecionados também alguns spots presentes nos extratos de 

glândulas submandibulares dos 3 grupos experimentais estudados. Dentre os 36 spots comuns 

aos 3 grupos experimentais, foram selecionados apenas os spots que apresentaram densidades 

2 vezes maiores em pelo menos um dos grupos experimentais. Para verificar o papel da 

inervação simpática nas glândulas submandibulares, foram selecionados somente aqueles 

spots que tiveram sua densidade reduzida ou aumentada após tratamento crônico com 

reserpina e esses efeitos revertidos pelo tratamento posterior com os agonistas de 

adrenoceptores alfa e beta (Tabelas 2, 3). Portanto, foram selecionados 4 spots cujas 

densidades foram aumentadas e 5 spots cujas densidades foram reduzidas pelo tratamento 

crônico com reserpina (Figura 10).  

 

 

Tabela 2 - Densidades dos spots presentes nos 3 grupos experimentais que tiveram as 

densidades diminuídas após tratamento crônico com reserpina em relação ao 

grupo controle e restauradas após o tratamento com os agonistas de 

adrenoceptores. 

 

 

Match ID (n° spot) Controle Reserpinizados Tratados RES + 

FEN + ISO 

51 0,67685 0,323636 0,788507 

63 0,122404 0,068276 0,922095 

79 0,0993068 0,0217151 0,182189 

85 0,158235 0,0566568 0,191424 

107 0,649968 0,264749 1,07729 
 

 

Dados obtidos de acordo com análise pelo software ImageMaster-2D Platinum versão 7.0 (GE Healthcare, 
Uppsala, Sweden). RES – reserpina; FEN – fenilefrina; ISO – isoprenalina. 
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Tabela 3 - Densidades dos spots presentes nos 3 grupos experimentais que tiveram as 

densidades aumentadas após tratamento crônico com reserpina em relação ao 

grupo controle e restauradas após o tratamento com os agonistas de 

adrenoceptores. 

 

 

Match ID (n°  spot) Controle Reserpinizados Tratados RES + 

FEN + ISO  

04 0,477753 0,8575594 0,484242 

35 0,181064 0,359741 0,149845 

66 0,0766503 0,22846 0,0126687 

111 0,678927 1,40948 0,224461 
 

 
Dados obtidos de acordo com análise pelo software ImageMaster-2D Platinum versão 7.0 (GE Healthcare, 

Uppsala, Sweden). RES – reserpina; FEN – fenilefrina; ISO – isoprenalina. 

 

 

 

Dos 4 spots selecionados que tiveram  aumento na densidade após o tratamento crônico 

com reserpina, foi possível identificar 121 proteínas (Apêndice D) e dos 5 spots que tiveram 

suas densidades reduzidas, foram identificadas 150 proteínas (Apêndice E). 

Inicialmente, essas proteínas identificadas foram classificadas de acordo com suas 

localizações subcelulares, baseadas em informações coletadas no UniProt.  

Das proteínas que tiveram suas sínteses reduzidas pelo tratamento crônico com 

reserpina e esses efeitos revertidos pela posterior administração dos agonistas de 

adrenoceptores alfa e beta, podemos ressaltar as proteínas secretadas, citoplasmáticas e 

mitocondriais e das proteínas que tiveram sua síntese aumentada, destacam-se proteínas 

secretadas, citoplasmáticas, mitocondriais e do retículo endoplasmático (Figuras 11A, B). 
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Figura 10 – Gel 2-DE de SDS-poliacrilamida de extratos de glândulas submandibulares de 

camundongos indicando os spots comuns aos 3 grupos experimentais que 

foram submetidos à espectrometria de massas.  
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Perfil proteico representativo do extrato de glândulas submandibulares após bloqueio da atividade simpática por 

reserpina e posterior administração dos agonistas de adrenoceptores. Círculos indicam os spots identificados por 

espectrometria de massas que estão presentes nos 3 grupos experimentais. Círculos azuis indicam os spots que 

tiveram aumento de densidades e círculos rosa indicam os spots que tiveram redução de densidade após 

tratamento crônico com reserpina. N=3, em triplicata. 

 

 

Analisando posteriormente a distribuição dessas proteínas identificadas de acordo com 

suas funções, verificamos que a maioria das espécies de proteínas identificadas e que tiveram 

suas sínteses aumentadas quando tratadas cronicamente com reserpina, estão envolvidas em 

processos metabólicos, organização do citoesqueleto e biossíntese de proteínas. As proteínas 

que tiveram suas sínteses reduzidas após tratamento crônico com reserpina estão envolvidas 

em processos biossintéticos, metabólicos, sinalização intracelular, organização do 

citoesqueleto, biossíntese de proteínas e proteólise (Figuras 12A, B). Esses resultados 

sugerem que a inervação simpática tem um papel relevante na homeostase celular, bem como 

na síntese e secreção de proteínas. 
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Figura 11 – Distribuição subcelular das espécies de proteínas identificadas presentes em 

extratos de glândulas submandibulares de camundongos dos 3 grupos 

experimentais. 
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(A) Espécies de proteínas que tiveram aumento na densidade após administração de reserpina. (B) Espécies de 

proteínas que tiveram redução na densidade após administração da reserpina. Classificação das proteínas de 

acordo com sua função foi obtida no banco de dados Uniprot. 
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Figura 12 – Distribuição das espécies de proteínas identificadas presentes nos extratos de 

glândulas submandibulares de camundongos dos 3 grupos experimentais de 

acordo com suas categorias funcionais. 
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(A) Espécies de proteínas identificadas que tiveram um aumento nas suas densidades após tratamento com 

reserpina. (B) Espécies de proteínas identificadas que tiveram uma redução nas suas densidades após tratamento 

com reserpina com relação ao grupo controle e ao grupo dos animais tratados com agonistas de adrenoceptores. 

Classificação das proteínas de acordo com sua função foi obtida no banco de dados Uniprot. 
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Considerando que o grupo controle corresponde à glândula no seu estado ativado e que 

a inervação simpática pode estar participando para manter a glândula neste estado de ativação, 

como visto anteriormente em glândulas de veneno da serpente Bothrops jararaca (LUNA et 

al., 2009), realizamos outra análise onde foram considerados os spots comuns entre o grupo 

controle e o grupo dos animais tratados com reserpina e com fenilefrina e isoprenalina, com 

densidade maior ou igual a 0,02 (Figura 13). 

 

 

Figura 13 – Gel 2-DE de SDS-poliacrilamida de extrato de glândula submandibular de 

camundongo indicando os spots comuns entre o grupo controle e o grupo dos 

animais tratados com reserpina, fenilefrina e isoprenalina que foram submetidos 

à espectrometria de massas.  
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Perfil proteico representativo do extrato de glândulas submandibulares após bloqueio da atividade simpática por 

reserpina e posterior administração dos agonistas de adrenoceptores. Círculos verdes indicam os spots comuns ao 

grupo controle (glândula ativa) e ao grupo dos animais tratados com reserpina, fenilefrina e isoprenalina e que 

foram identificados por espectrometria de massas. N=3, em triplicata. 
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Dos 14 spots selecionados foram identificadas 408 proteínas (Apêndice F), as quais 

foram classificadas de acordo com suas localizações subcelulares (Figura 14). De acordo com 

essa classificação, foram detectadas principalmente proteínas secretadas, do citoplasma e da 

mitocôndria.  

Posteriormente, essas proteínas identificadas foram distribuídas de acordo com suas 

categorias funcionais (Figura 15). Analisando a distribuição dessas proteínas identificadas de 

acordo com suas funções, vimos que a maioria das espécies de proteínas identificadas estão 

envolvidas em processos metabólicos, sinalização intracelular, organização do citoesqueleto, 

biossíntese de proteínas e proteólise. Esses resultados corroboram com as análises dos spots 

comuns aos 3 grupos experimentais. Portanto, esses dados sugerem que a inervação simpática 

tem um papel relevante na homeostase celular, bem como na síntese e secreção de proteínas.  

 

 

Figura 14 – Distribuição subcelular das espécies de proteínas identificadas presentes nos 

extratos de glândulas submandibulares de camundongos do grupo controle e do 

grupo dos animais tratados com RES + FEN + ISO. 

 

 

                 

17,40%

50,00%

13,73%

6,86%

5,88%

3,92%
0,25% 0,49% 1,47%

Secretadas

Citoplasma

Mitocôndria

Núcleo

RE

Membrana

Golgi

Peroxissomo

Lisossomo

 
 

 
Espécies de proteínas que são comuns ao grupo controle e ao grupo dos animais tratados com reserpina (RES), 

fenilefrina (FEN) e isoprenalina (ISO). Classificação das proteínas de acordo com sua localização subcelular foi 

obtida no banco de dados Uniprot.  
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Figura 15 – Distribuição das espécies de proteínas identificadas presentes extratos glândulas 

submandibulares de camundongos do grupo controle e do grupo dos animais 

tratados com RES + FEN + ISO de acordo com suas categorias funcionais. 

 

 

                        

5,37%

19,70%

2,99%

9,55%

13,43%

17,61%

5,67%

1,19%

4,78%

7,16%

0,60%
3,58%

3,58%
0,00%

2,69% 1,79% 0,30%
Processos Biossintéticos

Processos Metabólicos

Processos Catabólicos

Sinalização Intracelular

Organização do Citoesqueleto

Biossíntese de proteínas

Transporte de proteínas

Transporte de elétrons/íons

Transcrição

Proteólise

Inibidor de protease

Oxidoredutase

Cadeia respiratória mitocondrial 

Organização da Cromatina

Proteína  estrutural

Ciclo Celular

Proteína ligadora de cálcio

 
 

 
Classificação das espécies de proteínas comuns ao grupo controle e ao grupo dos tratados com reserpina (RES), 

fenilefrina (FEN) e isoprenalina (ISO) de acordo com sua localização subcelular obtida no banco de dados 

Uniprot.  

 

 

4.1.2 Glândulas Parótidas 

 

4.1.2.1 Análise dos perfis proteicos após 1-DE 

 

Com relação à análise dos perfis proteicos dos extratos das glândulas parótidas após 1-

DE,verificamos que após a administração crônica de reserpina houve alterações nas 

densidades de algumas bandas. As bandas de aproximadamente 96, 51, 33, 24 e 20 

KDativeram um aumento de densidade após o tratamento com reserpina (indicado pelas setas) 

quando comparadas às bandas do extrato do grupo controle (Figura 16).  

De acordo com esses dados, observamos também que em animais previamente 

tratados com reserpina, a administração de fenilefrina e isoprenalina (agonistas dos 

adrenoceptores alfa e beta, respectivamente) foram capazes de restaurar parcialmente o efeito 

da reserpina, onde o perfil proteico mostrou-se similar ao do grupo controle (Figura 16). Essas 

alterações dos perfis proteicos também foram observadas em glândulas submandibulares já 

mostradaspreviamente e também em glândulas de veneno de Bothrops jararaca(LUNAet al., 
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2009), no entanto, nenhuma proteína teve sua densidade reduzida como na glândula 

submandibular de camundongos e na glândula de veneno de serpentes, sugerindo que na 

glândula parótida de camundongos, a noradrenalina regula diferentemente a síntese de 

proteínas. 

 

 

Figura 16 – Efeitos da reserpina e da estimulação dos adrenoceptores alfa e beta em animais 

previamente reserpinizados na composição proteica das glândulas parótidas de 

camundongos. 

 

                    
 

As proteínas (100 µg) foram separadas em gel SDS-PAGE 15 %. (1- grupo controle; 2 - grupo dos animais 

tratados com reserpina 0,5 mg/kg por 6 dias consecutivos; 3 - grupo dos animais tratados com reserpina 0,5 

mg/kg por 6 dias consecutivos e com fenilefrina, 20 mg/kg e isoprenalina, 20 mg/kg no último dia de 

tratamento). Setas indicam bandas que tiveram aumento na densidade proteica após tratamento com reserpina e 

que diminuíram após administração de fenilefrina e isoprenalina. N=3. 
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4.1.2.2 Análise dos perfis proteicos após 2-DE 

 

Para a identificação das proteínas que tiveram sua expressão alterada pelo tratamento 

com reserpina ou com reserpina e agonistas dos adrenoceptores alfa e beta, passamos para a 

realização da 2-DE, utilizando fitas de 13 cm, com faixa de pH de 3 a 10, uma vez que os 

extratos de glândulas parótidas de camundongos também possuem proteínas de alto e baixo 

peso molecular distribuídas em uma ampla faixa de pH. 

A análise dos perfis proteicos dos extratos das glândulas parótidas dos 3 grupos 

experimentais mostrou que 26 spots foram comuns aos 3 grupos experimentais (Figura 17). 

Além disso, foram detectados 91 spots exclusivos do grupo controle, 131 no grupo dos 

animais reserpinizados e 119 no grupo de animais reserpinizados e tratados com agonistas de 

adrenoceptores. Foram detectados ainda, 33 spots comuns entre o grupo controle (glândula 

ativa) e o grupo dos animais reserpinizados e tratados com fenilefrina e isoprenalina, 37 spots 

entre o grupo controle e o grupo dos reserpinizados e 30 spots comuns entre o grupo dos 

animais tratados com  reserpina e o grupo dos tratados com reserpina e com os agonistas de 

adrenoceptores alfa e beta (Figura 17). 

 

 

Figura 17 – Diagrama de Venn representando o número de spots exclusivos presentes nos 

extratos de glândulas parótidas e em comum entre os 3 grupos experimentais. 
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 Géis 2-DE realizados em duplicata para cada grupo experimental. RES = reserpina; FEN = 

fenilefrina; ISO = isoprenalina, N=5. 
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4.1.2.3 Identificação das proteínas reguladas pela inervação simpática em glândulas 

parótidas de camundongos 

 

Uma vez analisados os perfis proteicos, passamos para a identificação das proteínas 

exclusivas detectadas nos 3 grupos experimentais. 

Foram selecionados os spots com densidade igual ou maior que 0,03 exclusivos de cada 

grupo (32 spots no grupo controle, 62 spots no grupo dos animais reserpinizados e 53 spots no 

grupo dos animais tratados com reserpina, fenilefrina e isoprenalina) para serem identificados 

e os géis representativos com os spots selecionados estão demonstrados nas Figuras 18A, B e 

C. 
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Figura 18 – Gel 2-DE de SDS-poliacrilamida de extratos de glândulas parótidas de 

camundongos indicando os spots exclusivos selecionados nos 3 grupos 

experimentais que foram submetidos à espectrometria de massas.  
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(A) Grupo Controle. (B) Grupo dos animais tratados com reserpina (0,5 mg/kg, i.p.). (C) Grupo dos animais 

tratados com reserpina (0,5 mg/kg, i.p.) e isoprenalina e fenilefrina (20mg/kg, i.p). Os círculos vermelhos 

indicam os spots de proteínas exclusivos de cada condição que foram selecionados para serem identificados por 

espectrometria de massas. N=5, em duplicata. 
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Para identificação das proteínas, os spots de interesse foram recortados dos géis, 

descorados e digeridos com tripsina e os peptídeos resultantes foram submetidos à análise por 

nanoESI-LTQ/Orbitrap XL no Laboratório de Toxicologia do Instituto Oswaldo Cruz – 

Fiocruz. 

Desses spots selecionados, identificamos 309 proteínas no grupo controle, 612 proteínas 

no grupo dos reserpinizados e 361 proteínas no grupo dos animais tratados com reserpina e 

com os agonistas de adrenoceptores alfa e beta. Todas as informações sobre as proteínas 

identificadas estão nos Apêndices G, H e I e foram baseadas em informações coletadas no 

UniProt.  

Em uma primeira abordagem as proteínas identificadas foram classificadas de acordo 

com suas localizações subcelulares. De acordo com essa análise, foram detectadas proteínas 

do citoplasma, mitocondriais, do retículo endoplasmático (RE), da membrana, do núcleo, do 

peroxissomo, do Golgi, do lisossomo e proteínas secretadas nos 3 grupos experimentais 

(Figuras 19A, B, C). Ao analisarmos as porcentagens de proteínas identificadas de cada 

compartimento subcelular em relação ao total identificado por grupo experimental, 

verificamos que houve diferença na porcentagem de proteínas citoplasmáticas, do núcleo, da 

mitocôndria e de proteínas secretadas após o tratamento crônico com reserpina. O número de 

espécies de proteínas identificadas como citoplasmáticas e nucleares diminuíram e as 

proteínas secretadas e mitocondriais aumentaram após tratamento crônico com reserpina e a 

posterior administração dos agonistas de adrenoceptores alfa e beta restauraram esses efeitos, 

sugerindo que a inervação simpática está regulando a síntese dessas proteínas em glândulas 

parótidas de camundongos.  

Analisando as espécies de proteínas dos compartimentos celulares que tiveram 

alteração após o tratamento com reserpina, verificamos que o número de espécies de proteínas 

secretadas identificadas como chitinase, amilase-alfa, albumina, anidrase carbônica 6, 

serotransferrina e hemopexina aumentou após o tratamento crônico com reserpina e a 

administração de agonistas de adrenoceptores alfa e beta reverteu o efeito da reserpina (Figura 

20). Estes dados sugerem que a reserpina bloqueou a exocitose dessas proteínas, ou que essas 

proteínas têm suas sínteses reguladas pela estimulação da inervação simpática. 
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Figura 19 – Distribuição subcelular das espécies de proteínas exclusivas presentes nos 

extratos de glândulas parótidas de camundongos de cada grupo experimental 

identificadas por espectrometria de massas. 
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(A) Grupo controle. (B) Grupo dos animais tratados com reserpina. (C) Grupo dos animais tratados com 

reserpina, fenilefrina e isoprenalina. A classificação das proteínas foi obtida no banco de dados Uniprot. 
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Figura 20 – Espécies de proteínas secretadas que foram reguladas pela inervação simpática. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

8 9

5

0 1 1

16

34

30

5
7 6

11

7

11

2 0 1

N
ú

m
er

o
 d

e 
es

p
éc

ie
s 

d
e 

p
ro

te
ín

as
 

id
en

ti
fc

ad
as

Controle

Reserpinizados

Tratados RES + FEN + ISO 

 
 

 
Espécies de proteínas secretadas que tiveram um aumento na sua quantidade após tratramento crônico com 

reserpina e posterior administração de agonistas de adrenoceptores reduziu esse número, voltando a ficar similar 
ao grupo controle. RES = reserpina; FEN = fenilefrina; ISO = isoprenalina. 

 

 

 

 Posteriormente, foi utilizada outra abordagem, na qual as proteínas identificadas nesse 

estudo foram classificadas de acordo com suas funções celulares (Figuras 21A, B, C).   

Comparando as porcentagens de proteínas identificadas de acordo com suas funções, 

observamos que após o tratamento crônico com reserpina houve uma redução no número de 

espécies de proteínas envolvidas na organização do citoesqueleto, transcrição de proteínas, 

sinalização intracelular e na cadeia respiratória e um aumento do número de espécies de 

proteínas envolvidas nos processos biossintéticos, metabólicos e catabólicos. O efeito causado 

pela reserpina foi restaurado após administração de agonistas de adrenoceptores alfa e beta. 

Esses resultados sugerem que a inervação simpática também é importante na funcionalidade e 

manutenção da ativação das glândulas parótidas, regulando a síntese de proteínas envolvidas 

em diversos processos biológicos que são fundamentais para o funcionamento das glândulas 

parótidas de camundongos. 
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Figura 21 – Distribuição das espécies de proteínas exclusivas presentes nos extratos de 

glândulas parótidas de camundongos de cada grupo experimental identificadas 

por espectrometria de massas de acordo com suas funções celulares. 
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 (A) Grupo controle, (B) do grupo dos animais tratados com reserpina, (C) grupo dos animais tratados com 

reserpina, fenilefrina e isoprenalina. A classificação das proteínas foi obtida no banco de dados Uniprot. 
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5 DISCUSSÃO 
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Nesse trabalho mostramos que o sistema nervoso simpático possui um papel importante 

nas glândulas salivares de camundongos regulando a síntese de diferentes proteínas 

envolvidas em processos biológicos que são fundamentais para a funcionalidade destas 

glândulas. 

Utilizamos a reserpina como uma ferramenta farmacológica para verificar o papel da 

inervação simpática na funcionalidade das glândulas salivares de mamíferos. Dados da 

literatura mostram que o tratamento crônico com reserpina causa efeitos sobre os mecanismos 

de estímulo-secreção e provoca alterações morfológicas e funcionais semelhantes às 

observadas em pacientes com fibrose cística, ou seja, causa uma exocrinopatia obstrutiva, 

com posterior obstrução e dilação dos ductos, promovendo alterações no transporte de íons 

(MARTINEZ et al.,1975a,b; WATSON et al., 1984). De acordo com os nossos resultados, 

vimos que o tratamento crônico com reserpina foi capaz de promover alterações nos perfis 

proteicos de glândulas submandibulares e parótidas de camundongos quando comparados 

com os perfis proteicos das glândulas coletadas dos animais controle, indicando que a 

noradrenalina participa na regulação da síntese de proteínas dessas glândulas. Mostramos 

também que o efeito causado pela reserpina é reversível, visto que a administração de uma 

única dose de fenilefrina e isoprenalina, agonistas de adrenoceptores alfa e beta 

respectivamente, reverteu os efeitos causados pela reserpina. Portanto, a reserpina é uma 

ferramenta farmacológica importante para investigar o papel da inervação noradrenérgica em 

glândulas salivares de mamíferos. 

Nossos resultados corroboram com os dados anteriores do nosso laboratório observados 

na glândula de veneno da serpente Bothrops jararaca, que é uma glândula oral exócrina 

relacionada com as glândulas salivares de mamíferos. Através da utilização de reserpina para 

depletar a noradrenalina endógena, viu-se que a inervação noradrenérgica é um dos principais 

fatores de ativação da glândula de veneno de serpentes Bothrops jararaca (KERCHOVE et 

al., 2004; LUNA et al., 2009; YAMANOUYE et al., 1997, 2000; ZABLITH, 2007). Ainda em 

glândulas de veneno, viu-se que o sistema nervoso simpático regula a expressão de diferentes 

proteínas ao longo dos estágios do ciclo de produção e secreção de veneno, e isso foi 

observado principalmente entre o quarto e sétimo dia do ciclo, os quais são considerados os 

estágios de maior atividade de síntese e secreção de proteínas do veneno (LUNA et al., 2009).  

De acordo com Pinkstaff (1993), a composição da saliva primária é possivelmente única 

para cada glândula salivar e é determinada pela natureza das células secretoras dos ácinos e 

pelos elementos dos ductos. Existem diferenças significativas entre as glândulas salivares de 
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diferentes espécies, bem como entre as diferentes glândulas salivares de uma mesma espécie. 

Além disso, os efeitos dos impulsos nervosos simpáticos e parassimpáticos sobre os processos 

de síntese e secreção de proteínas pelas glândulas salivares podem diferir entre as diferentes 

glândulas de uma mesma espécie, bem como na mesma glândula entre espécies diferentes e o 

volume e a composição das proteínas secretadas a partir de cada tipo de célula também podem 

variar dependendo da inervação  que está sendo estimulada (EMMELIN, 1981; PROCTOR; 

CARPENTER, 2007). Comparando a saliva da glândula parótida e a saliva da glândula 

submandibular, Carpenter (2013) mostrou que algumas proteínas são secretadas por todas as 

glândulas como, por exemplo, o transportador de IgA, já as proteínas básicas ricas em prolina 

são exclusivas da glândula parótida e as proteínas ácidas são exclusivas da glândula 

submandibular. Esses dados sugerem que cada glândula salivar possui mecanismos únicos 

que mantêm sua funcionalidade. 

Nossos resultados corroboram com esta hipótese. Mostramos que a inervação simpática 

tem um papel importante nas glândulas submandibulares e parótidas de camundongos, mas 

atua de formas diferentes nestas glândulas. Estudos sobre a expressão gênica das glândulas 

maiores também mostram que elas expressam genes que codificam proteínas das glândulas, 

bem como de proteínas da saliva de formas distintas (NASHIDA et al., 2010). 

Dados da literatura mostram que a inervação noradrenérgica tem papel apenas na 

estimulação da síntese e secreção de proteínas da saliva em mamíferos (BARKA, 1965a,b; 

BEDI, 1993; EDWARD; TITCHEN, 2003; LILLIE; HAN, 1973; QUISSELL; WATSON; 

DOWD, 1992; SHORI; ASKING, 2001; TEN HAGEN et al., 2002; VUGMAN; HAND, 

1995). Além disso, alguns estudos avaliaram as proteínas e fluidos secretados de glândulas 

submandibulares de ratos em resposta à estimulação das inervações parassimpáticas e 

simpáticas (ANDERSON et al., 1995; GARRETT et al., 1991).  

Vários estudos foram realizados mostrando a expressão gênica e síntese de proteínas 

secretadas após o tratamento com isoprenalina (ANN; LINN; KOUSVELARI, 1997; ANN; 

LINN, 1998; BARKA, 1965a,b; TEN HAGEN et al., 2002; VUGMAN; HAND, 1995), Em 

relação às glândulas salivares, Nashida et al. (2010) mostraram que o perfil de expressão 

gênica das glândulas submandibulares e parótidas diferem significativamente.  

Os estudos proteômicos de glândulas salivares também enfocam somente os 

componentes da saliva (DENNY et al., 2008; HARDT et al., 2005; HU et al., 2005; 

SIQUEIRA et al., 2008). 
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Neste trabalho, através de estudos proteômicos, mostramos que a estimulação da 

inervação simpática modula vários processos biológicos importantes para a manutenção da 

funcionalidade das glândulas submandibulares de camundongos. Foram realizadas três  

abordagens diferentes: 1) análise das espécies de proteínas exclusivas para cada grupo 

experimental; 2) análise dos spots comuns para os três grupos que apresentavam densidades 2 

vezes maiores em pelo menos um dos grupos experimentais; 3)análise dos spots comuns entre 

o grupo controle e o grupo dos animais tratados com reserpina, fenilefrina e isoprenalina, 

visto que o grupo controle corresponde à glândula no seu estado ativado e que a inervação 

simpática pode estar participando para manter a glândula neste estado de ativação. Através 

destas análises, verificamos que a estimulação da inervação simpática regula positivamente a 

síntese de espécies de proteínas relacionadas à organização do citoesqueleto, biossíntese de 

proteínas, proteólise, sinalização intracelular, processos biossintéticos e metabólicos, porém 

regula negativamente a síntese de outras espécies de proteínas relacionadas à organização do 

citoesqueleto, biossíntese de proteínas, processos biossintéticos e metabólicos.  

Nas glândulas parótidas, analisando somente as espécies de proteínas exclusivas para 

cada grupo experimental, vimos que a estimulação da inervação simpática também modula 

vários processos biológicos importantes para a manutenção da funcionalidade das glândulas 

salivares. Verificamos que a estimulação da inervação simpática regula positivamente a 

síntese de espécies de proteínas relacionadas à organização do citoesqueleto, transcrição 

gênica, sinalização intracelular e cadeia respiratória, e regula negativamente a síntese de 

outras espécies de proteínas envolvidas em processos biossintéticos, metabólicos e 

catabólicos. Além disso, promove a exocitose das proteínas secretadas.  

Analisando as proteínas secretadas das glândulas submandibulares e parótidas de 

camundongos, verificamos que somente nas glândulas parótidas a estimulação da inervação 

simpática levou à secreção de proteínas da saliva. A presença de espécies de proteínas 

secretadas como amilase, chitinase, albumina, anidrase carbônica 6, serotransferrina e 

hemopexina, observadas nas glândulas parótidas dos animais reserpinizados em uma 

quantidade muito maior do que as que foram observadas no grupo controle e no grupo dos 

animais tratados com reserpina e agonistas de adrenoceptores alfa e beta, sugerem que o 

sistema nervoso simpático é muito importante para o processo de exocitose das proteínas 

secretadas nas glândulas parótidas de mamíferos. Esse efeito causado pelo uso crônico da 

reserpina não foi evidenciado nas glândulas submandibulares. A glândula parótida contribui 

mais significativamente para a saliva total quando estimulada pelo paladar ou mastigação do 
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que a glândula submandibular (MATSUO, 2000) e somando-se a isso o fato de que a 

estimulação da inervação simpática é um processo reflexo (PROCTOR; CARPENTER, 

2007), podemos explicar essa diferença encontradaentre as glândulas salivares estudadas. 

Além dissso, a variação da densidade de inervação nas diferentes glândulas e a predominância 

dos subtipos de adrenoceptores encontrados em cada glândula contribuem para explicar este 

fato (EMMELIN, 1981). 

Nas duas glândulas estudadas neste trabalho, a estimulação da inervação simpática 

parece ter um papel relevante na organização do citoesqueleto, ao modular a síntese de 

espécies de proteínas do citoesqueleto. Com relação às espécies de proteínas envolvidas com 

a organização do citoesqueleto, sabe-se que os microtúbulos são conhecidos por estarem 

envolvidos na manutenção da forma celular e no transporte intracelular (HIROKAWA, 1996, 

1998; NOGALES, 2001). Nashida et al. (2004), mostraram que a tubulina beta, um dos 

constituintes dos microtúbulos, foi detectada em uma fração de glândulas submandibulares, 

indicando o envolvimento de microtúbulos no transporte dos grânulos de secreção por 

estimulação muscarínica. Além disso, a colchicina, uma droga que provoca a 

despolimerização de microtúbulos, inibe a secreção de amilase, o que é um indicativo de que 

a integridade dos microtúbulos é muito importante para secreção de amilase em glândulas 

parótidas. (PATZELT; BROWN; JEANRENAUD, 1977). Nas glândulas parótidas de ratos, 

isoprenalina, agonista do adrenoceptor beta, é a ferramenta secretagoga mais potente para 

liberação de amilase. O efeito desse agonista na secreção e nas proteínas do citoesqueleto 

envolve principalmente um aumento na concentração de cálcio citosólico e de AMPc 

(PERRIN et al., 1992). 

Em glândulas submandibulares, foi descrito que a ruptura dos microfilamentos impede a 

liberação de amilase, mostrando que dessa forma, a actina, que é um dos constituintes dos 

microfilamentos, também é importante para o processo de exocitose em glândulas 

submandibulares (BUSCH; STERIN-BORDA; BORDA, 2002). Diferentemente das 

glândulas parótidas, o processo de secreção de amilase nas glândulas submandibulares não 

está relacionado com o acúmulo de AMPc e com o aumento da concentração de cálcio 

citosólico. Nesse caso, provavelmente, a exocitose da amilase é um fenômeno constitutivo 

não regulado, que depende somente da integridade dos microfilamentos (BUSCH; STERIN-

BORDA; BORDA, 2002). Esses dados, somados aos nossos resultados, sugerem que 

diferentes espécies de proteínas do citoesqueleto são muito importantes para a regulação da 
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secreção de proteínas em glândulas submandibulares e glândulas parótidas de mamíferos, seja 

uma secreção regulada ou uma secreção constitutiva. 

A importância da inervação simpática na funcionalidade das glândulas salivares 

corrobora com o fato de que o tratamento com fenilefrina leva a uma melhora nas lesões 

estruturais e na função secretora de glândulas submandibulares transplantadas de coelhos, 

bem como aumenta a proliferação celular e inibe a apoptose em glândulas submandibulares 

irradiadas (XIANG et al., 2006, 2008). 

Li et al. (2009) mostraram que a falta de estimulação dos adrenoceptores beta está 

envolvida na disfunção de glândulas submandibulares transplantadas. A administração de 

isoprenalina melhorou a injúria estrutural, bem como aumentou a função secretora das 

glândulas transplantadas, através do aumento de expressão dos adrenoceptores beta1 e beta2 e 

subsequente aumento no conteúdo de AMPc intracelular e ativação de ERK1/2. O acúmulo de 

AMPc também leva à ativação de uma proteína cinase dependente de AMPc, resultando na 

liberação de uma grande quantidade de proteínas, tais como a amilase (PRASAD et al., 1993). 

Ainda, foi visto que administração de isoprenalina reduziu significativamente a atrofia das 

células acinares e aumentou a quantidade de grânulos secretórios no citoplasma das células 

acinares de glândulas transplantadas e aumentou a expressão da amilase alfa (LI et al., 2009). 

É sabido que mais de 90 % da atividade de síntese de proteínas das células acinares é 

dedicada à síntese de proteínas da secreção. Durante a biossíntese de proteínas, as proteínas 

salivares são transportadas para o lumen do retículo endoplasmático rugoso (RER). Os 

processos de dobramento e  oligomerização das proteínas também são iniciados no RER. 

Estas complexas operações parecem ser auxiliadas por proteínas de ligação e por enzimas 

presentes no RER, como exemplo, a proteína dissulfeto isomerase (PDI) que catalisa as 

ligações dissulfeto (CASTLE, 1993; PELHAM, 1989).  

O transporte das proteínas do RER para o Golgi requer energia, é sensível à 

temperatura, e provavelmente é mediado por transporte vesicular (BALCH, 1989). Essa 

energia requerida pelo Golgi e também necessária para as demais etapas do processo de 

síntese de proteínas vem principalmente da ação da cadeia respiratória Paralelo a isso, nos 

nossos resultados mostramos que a inervação simpática está regulando positivamente a síntese 

de proteínas envolvidas na cadeia respiratória em glândulas parótidas. 

Patzelt, Brown e Jeanrenaud (1997) mostraram que há o envolvimento de proteínas dos 

microtúbulos no transporte vesicular do RER até o Golgi em células acinares da parótida. 

Além disso, alguns autores mostraram que o Golgi é responsável por realizar uma grande 
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variedade de modificações pós-traducionais em proteínas secretadas, lisossomais e proteínas 

de membrana (ROOTHMAN, 1987; TOOZE et al., 1988). Esses processos relacionados à 

síntese de proteínas são indicativos da funcionalidade das glândulas salivares. Levando-se em 

conta o fato de que nessa Dissertação mostramos que a inervação simpática está regulando 

positivamente a síntese de proteínas envolvidas nesses processos biológicos na glândula 

submandibular e na glândula parótida de camundongos, sugerindo  que a inervação simpática 

possua um papel relevante para a funcionalidade das glândulas submandibulares e parótidas, 

modulando vários processos biológicos, fundamentais para a manutenção dessas glândulas em 

seus estágios ativados. Mas vale ressaltar que essa inervação atua de maneira diferenciada nas 

glândulas submandibulares e parótidas.  

Mostramos então que a estimulação da inervação noradrenérgica é muito importante 

para a funcionalidade das glândulas salivares, bem como para a síntese e secreção de saliva, 

no caso das glândulas parótidas. A estimulação desta inervação pode ser de extrema 

importância para a produção de saliva em casos de xerostomia (falta de saliva, “boca seca”) 

decorrente de disfunções das glândulas salivares, devido principalmente a longos tratamentos 

de quimio/radioterapia para terapias de câncer de cabeça e pescoço, efeitos de medicamentos, 

desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, como também de doenças como a síndrome de 

Sjögren, que leva à deteriorização da mucosa da boca e da traquéia. Porém, os tratamentos 

para essas disfunções das glândulas salivares ainda são paliativos (BROSKY, 2007; VON 

BÜLTZINGSLÖWEN et al., 2007). 

Para reduzir e reverter os sintomas da xerostomia, dados da literatura mostram a 

utilização de um tratamento à base de água seguido de uma mistura salina, porém o uso 

prolongado desta mistura pode remover pequenas quantidades de muco da saliva, resultando 

no aumento da sensação de ressecamento da boca e na diminuição de agentes protetores 

presentes na saliva, como a mucina (para revisão DELALEU et al., 2005). Foi visto também 

que o uso de agonistas dos receptores muscarínicos como a pilocarpina e a cevimelina e a 

administração oral de INF-alfa têm demonstrado levar a uma melhora local e sistêmica dos 

sintomas da Síndrome de Sjögren, promovendo um aumento no fluxo de saliva (BROSKY, 

2007;  DELALEU et al., 2005; FOX et al., 2001; PELUSO et al., 2007; VON 

BÜLTZINGSLÖWEN et al., 2007). 

Estudos de proteômica e genômica em glândulas salivares têm sido utilizados como 

ferramentas muito promissoras para desvendarem a fisiopatologia de várias doenças, como a 

Síndrome de Sjögren, proporcionando assim uma visão mais profunda do que está ocorrendo 
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nas patologias, contribuindo para a descoberta de terapias de intervenção mais eficazes, no 

entanto, em casos de doenças de glândulas salivares, é difícil identificar qual glândula está 

afetada, pelo fato de que o perfil de proteínas de cada glândula ainda não está bem 

estabelecido.  

Nossos dados mostram claramente que cada glândula salivar responde de uma forma à 

estimulação simpática e o conhecimento das proteínas que têm suas expressões reguladas pela 

atividade simpática pode contribuir de forma significativa para a compreensão das disfunções 

das glândulas salivares, bem como, para um possível desenvolvimento de novos fármacos 

para o tratamento dessas disfunções orais que atualmente carecem de tratamentos que sejam 

eficazes.  
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6 CONCLUSÃO 
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Em resumo, os resultados obtidos mostraram que: 

 

 Tratamento crônico com reserpina alterou a densidade de algumas bandas: reduziu 

em glândulas submandibulares, similar ao que foi visto em glândulas de veneno de 

Bothrops jararaca (LUNA et al., 2009), e aumentou em glândulas parótidas. 

Administração de agonistas de adrenoceptores restaurou os efeitos da reserpina em 

ambas as glândulas. 

 Identificação das proteínas em glândulas submandibulares: inervação simpática 

regulou a síntese de proteínas mitocondriais e nucleares e de proteínas envolvidas 

principalmente na organização do citoesqueleto e na biossíntese de proteínas. 

 Identificação das proteínas presentes nos 3 grupos experimentais de glândulas 

submandibulares de camundongos: inervação simpática tem um papel relevante 

para homeostase celular bem como na síntese e secreção de várias proteínas. 

 Identificação das proteínas em glândulas parótidas: inervação simpática regulou a 

síntese de proteínas citoplasmáticas, mitocondriais, nucleares e secretadas, bem 

como de proteínas envolvidas na organização do citoesqueleto, transcrição de 

proteínas, sinalização intracelular e com participação na cadeia respiratória 

mitocondrial. 

 

Em conclusão, os resultados sugerem que a inervação simpática possui um importante 

papel para funcionalidade das glândulas salivares de camundongos, isto é, mantendo a 

glândula em constante estado de ativação, regulando a síntese de diferentes proteínas dessas 

glândulas ou promovendo a exocitose de proteínas da saliva. Além disso, os resultados 

mostram que a inervação simpática atua de maneira diferente nas glândulas submandibulares 

e parótidas de camundongos.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Table 1: Proteins identified from highest density specific spots of the 2-DE 

of submandibular gland of the mouse in control group by nESI-

LTQ/Orbitrap. 

 

APÊNDICE B- Table 2: Proteins identified from highest density specific spots of the 2-DE 

of submandibular gland of the mouse in reserpine-treated groupby nESI-

LTQ/Orbitrap. 

 

APÊNDICE C- Table 3: Proteins identified from highest density specific spots of the 2-DE 

of submandibular gland of the mouse in reserpine plus adrenoceptor 

agonists-treated groupby nESI-LTQ/Orbitrap. 

 

APÊNDICE D- Table 4: Proteins identified from highest density specific spots that had their 

densities increased after chronic treatment with reserpineof the 2-DE of 

submandibular gland of the mouse present in all the 3 groups by nESI-

LTQ/Orbitrap. 

 

APÊNDICE E -Table 5: Proteins identified from highest density specific spots that had their 

densities reduced after chronic treatment with reserpineof the 2-DE of 

submandibular gland of the mouse present in all the 3 groups by nESI-

LTQ/Orbitrap. 

 

APÊNDICE F -Table 6: Proteins identified from highest density spots of the 2-DE of 

submandibular gland of the mouse in common control and the reserpine + 

phenylephrine + isoprenaline-treated group by nESI-LTQ/Orbitrap. 

 

APÊNDICE G -Table 7: Proteins identified from highest density specific spots of the 2-DE 

of parotid gland of the mouse in control group by nESI-LTQ/Orbitrap. 
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APÊNDICE  H -Table 8: Proteins identified from highest density specific spots of the 2-DE 

of parotid gland of the mouse in reserpine-treated groupby nESI-

LTQ/Orbitrap. 

 

APÊNDICE I -Table 9: Proteins identified from highest density specific spots of the 2-DE of 

parotid gland of the mouse in reserpine plus adrenoceptor agonists-treated 

groupby nESI-LTQ/Orbitrap. 

 

 

 

Todas as tabelas listadas anteriormente estão presentes no CD anexo a esta Dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


