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RESUMO

ALVES, M.C.O. Envolvimento do sulfeto de hidrogênio (H 2S) na secreção
salivar de α-amilase “ex-vivo” em camundongos. 111 páginas, Dissertação
(Mestrado em Farmacologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade
de São Paulo, São Paulo, 2019.

A saliva é um fluido biológico composto por eletrólitos e proteínas, que tem
suma importância na homeostase bucal e geral do indivíduo. É produzida a
partir das glândulas salivares maiores (submandibular, sublingual e parótida) e
das glândulas salivares menores (espalhadas por toda a mucosa bucal e
língua). A estimulação da salivação se dá por ativação do sistema nervoso
autônomo (receptores α2 e β2-adrenérgicos e M1 e M3 colinérgicos), o que
desencadeia cascatas metabólicas com abertura de canais iônicos, que
conduzem a liberação de eletrólitos, água e proteínas para os ductos das
células acinares, que vão desembocar na cavidade bucal. Nas últimas décadas
tem-se demonstrado que o sulfeto de hidrogênio (H 2S) é um gasotransmissor
envolvido em diversos sistemas fisiológicos, desempenhando importante papel
nos sistemas cardiovascular, nervoso central e digestório, além de ter grande
importância moduladora do processo inflamatório. Não obstante, a eventual
participação do H2S nos aspectos qualitativos/quantitativos da salivação é
ainda desconhecida. Por esse motivo decidimos estudar a presença deste
gasotransmissor no processo de salivação e a sua interferência na secreção
de α-amilase. Para este estudo utilizamos glândulas salivares submandibular e
sublingual de camundongos para avaliar a secreção ex-vivo da enzima αamilase, assim como a participação do H2S endógeno (empregando inibidores
da sua produção enzimática) e os efeitos do H2S exógeno (utilizando doadores
de H2S). Ainda avaliamos a geração de sulfeto por homogenatos de glândulas
salivares e mediante técnicas de Western-blotting e RT-PCR analisamos a
expressão proteica e gênica das enzimas geradoras de H2S nestes
homogenatos.Nossos achados mostram que as glândulas salivares estudadas
expressam as enzimas responsáveis pela síntese de H 2S (CSE, cistationina--
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liase e 3MST, 3-mercaptopiruvato sulfotransferase). Incubação dessas
glândulas com o agonista isoproterenol (via simpática) ou carbacol (via
parassimpática) na presença de ácido amino-oxiacético (AOAA) causou
significativa redução na secreção de α-amilase. Por outro lado, a presença do
reagente de Lawesson, um doador orgânico de H 2S no meio de incubação das
glândulas, na presença do agonista isoproterenol (via simpática) ou carbacol
(via parassimpática) resulta em aumento da secreção de α-amilase quando
utilizado na concentração de 1 μM. Nossos resultados são coerentes com a
visão de que o H2S potencializa a secreção ex-vivo de α-amilase estimulada
pelo sistema nervoso autônomo simpático (mediada pelos receptores βadrenérgicos) e parassimpático (mediada por receptores muscarínicos) em
camundongo.

Estes

achados

podem

contribuir

futuramente

com

o

desenvolvimento de fármacos utilizados no tratamento de pacientes com
disfunções salivares com a intenção de diminuir os inúmeros efeitos colaterais
associados aos parassimpatomiméticos atualmente no mercado.

Palavras-chave: Sulfeto de hidrogênio. Glândulas salivares. α-Amilase.
Camundongo.
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ABSTRACT
ALVES, M. C. O. The role of hydrogen sulfide (H2S) on the “ex-vivo”
murine salivary secretion of alpha-amylase. 111 pages. (Masters thesis in
Pharmacology). ICB, University of São Paulo, São Paulo, 2019

Saliva is a biological fluid containing electrolytes and proteins, of crucial
importance for the oral and general body homeostasis. It is produced by
salivary glands, described as major (submandibular, sublingual, and parotid
glands) and minor (scattered all over the oral mucosa and tongue). Saliva is
released upon autonomic stimulation ( α2 and β2-adrenergic and M1 e M3
cholinergic receptors) which triggers a series of metabolic cascades to open
ionic channels and activate other pathways as to release electrolytes, proteins
and water into specialized ducts that open in the mouth. In the last few decades
hydrogen sulfide (H2S) has been characterized as a gasotransmitter which
displays important physiological roles in cardiovascular, central nervous and
digestive systems. In addition, it has been demonstrated to have definite
modulatory

actions

on

inflammatory

processes.

Notwithstanding,

the

participation of H2S in qualitative and quantitative aspects of salivation is still
largely unknown. Accordingly, we investigated the presence of that gas in
salivary glands and its possible effects on -amylase secretion. Western
blotting and PCR analyses confirmed that the mouse submandibular and
sublingual salivary glands express at least two H 2S-synthesizing enzymes
(CSE, cystathionin--liase and 3MST, 3-mercaptopiruvate-sulfotransferase).
Incubation of these glands with the autonomic agonists isoproterenol
(sympathetic pathway) and carbachol (parasympathetic pathway) in the
presenced of the H2S-synthesizing enzyme inhibitor amino-oxiacetic acid
(AOAA) caused significant reduction of -amylase secretion, whereas
incubation in the presence of a low concentration (1 µM) of the organic H2S
donor Lawesson reagent (LR) evoked the opposite effect. Our results are
coherent with the view that H2S can be taken as an important gasotransmitter
in the murine major salivary glands, with a definite modulating, positive role on
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the physiological stimulating action of sympathetic (through -adrenergic
receptors) and parasympathetic (through muscarinic receptors) autonomic
nervous system. Our findings could possibly contribute for the future
development of drugs targeting relief of salivary dysfunction symptoms, aiming
to reduce the adverse effects of parasympathetic drugs currently used.
Keywords: hydrogen sulfide, major salivary glands, -amylase, mouse
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Saliva

Fluido orgânico de grande importância para a manutenção da homeostase
bucal e geral do organismo, a saliva tem papel fundamental na percepção do
paladar, limpeza da cavidade bucal e hidratação da mucosa (SALEH et al.,
2015). Entre suas múltiplas funções, citam-se ainda a proteção dos dentes e
da cavidade orofaríngea, facilitação na articulação da fala, sua função
essencial para a mastigação e a deglutição, ações digestivas e o papel
fundamental na manutenção do balanço da microbiota (PEDERSEN et al.,
2018).

De coloração cristalina pura, inodora, densidade relativa de 1,004-1,009 e pH
de 6,6–7,1 (ZHANG et al., 2016), a saliva é composta 99% por água, sendo
que o 1% restante compreende eletrólitos, glicoproteína, mucina, IgA,
calicreína, muco, -amilase, lipase lingual e diversas outras enzimas (DAWES
et al., 2015; ZHANG et al., 2016). Em comparação com o plasma, a saliva tem
característica hipotônica, com maiores concentrações de K + e HCO3– e
menores concentrações de Na+ e Cl– (HUMPHREY; WILLIAMSON, 2001).
Cumpre ressaltar que, dependendo do tipo de estimulação e da glândula
estimulada, essas características, como viscosidade e distribuição quantitativa
de eletrólitos e proteínas, podem variar (NOGUEIRA; CARVALHO, 2017).

Além dos fatores relativos à estimulação e glândula estimulada, outro fator que
pode alterar a composição quantitativa e qualitativa da saliva é uma variedade
de doenças orais ou sistêmicas, como por exemplo a doença de Alzheimer,
diabetes, fibrose cística, síndrome de Sjögren e doenças oncológicas
(especialmente aquelas que afetam a região da cabeça e pescoço)
(CHOJNOWSKA et al., 2018).

Alguns trabalhos defendem que o fluxo salivar normal em humanos está entre
1 e 1,5 L/dia (HUMPHREY; WILLIAMSON, 2001; MATCZUK et al., 2017),
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enquanto outros citam que o fluxo normal de salivação seria 600 mL por dia
(ZHANG et al., 2016). Outros ainda descrevem como salivação normal a taxa
de 0,3 mL/min sem estimulação enquanto que, em presença de estímulo, a
salivação passa à taxa de 1 mL/min (NOGUEIRA; CARVALHO, 2017). Esse
fluxo obedece a um ritmo circadiano de alta amplitude, tendo como pico de
salivação o final da tarde e um fluxo extremamente baixo durante o sono
(DAWES et al., 2015). Há ainda um ritmo circanual, onde o pico de fluxo ocorre
no inverno, enquanto no verão a taxa de salivação é menor (HUMPHREY;
WILLIAMSON, 2001). Essas variações estão relacionadas não apenas ao fluxo
salivar, mas também às concentrações de proteínas e outros constituintes
salivares. (RUDNEY, 1995).

As múltiplas funções da saliva estão relacionadas tanto às suas características
físicas quanto à especificidade de seus componentes (Figura 1). Alguns
exemplos de funções relacionadas às características de fluidez da saliva são
limpeza da cavidade oral, solubilização dos alimentos, formação do bolo
alimentar, facilitação da mastigação e deglutição, diluição de detritos e
lubrificação (PEDERSEN et al., 2002).
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Figura 1 – Funções da saliva, mostrando resumidamente seus constituintes
básicos e seus papéis fisiológicos respectivos.

A concentração e a qualidade das proteínas e dos polipeptídeos presentes na
saliva são de suma importância para a manutenção da saúde bucal e a
homeostase geral do organismo. Frequentemente a ocorrência e gravidade
das doenças bucais estão associadas qualitativa e quantitativamente a
mudanças no proteoma salivar. Este proteoma é composto por moléculas
como histatina, mucina, lactoperoxidase, defensinas, proteínas ricas em prolina
e lactoferrina, que regulam a flora microbiana da cavidade oral, exercendo
efeitos bactericidas (HEMADI et al., 2017). Além disso, a saliva é responsável
pela formação de uma película protetora tanto nos dentes quanto na mucosa
bucal que contém proteínas como a mucina e a IgA (GIBBINS et al., 2014).

A percepção do sabor dos alimentos só pode ocorrer através da interação das
substâncias organolépticas em solução com receptores gustativos específicos.
Sendo assim, a saliva desempenha um papel fundamental, visto que, ao
fornecer o líquido para a dissolução e distribuição destas substâncias na
cavidade oral, ela possibilita sua chegada até as papilas gustativas, onde se
encontram os receptores gustativos. (MATSUO, 2009). Destaque-se ainda a
influência direta do pH salivar sobre a percepção dos sabores (DAWES et al.,
2015).
A -amilase salivar parece ser essencial para a percepção do sabor do amido,
pois, durante a mastigação, hidrolisa rapidamente as ligações 1,4-glicosídicas
nas cadeias de iniciação poliméricas para produzir sacarídeos de cadeias mais
curtas, incluindo maltose, oligômeros e polímeros de glicose de cadeia curta,
sendo que estes produtos de hidrólise de amilase salivar parecem ser críticos
para a percepção do sabor do amido (LAPIS et al., 2017).

A limpeza da cavidade oral também é prerrogativa da saliva. Esta limpeza é de
suma importância para a manutenção da saúde dos dentes, e pode ser
representada pelo sistema de sifão incompleto (DAWES, 1983), sendo que,
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após a deglutição, um volume residual de saliva é sempre deixado na boca. A
Figura 2 ilustra o fato de a depuração do açúcar ocorrer quando os receptores
de paladar estimulados acionam os nervos que indicarão para a glândula
salivar um aumento do fluxo de salivação. Esse aumento do fluxo faz que com
que o volume de saliva na cavidade oral alcance o nível máximo, estimulando
assim a deglutição.

Figura 2 – Modelo de sifão incompleto (adaptado de (DAWES, 1983).
Vmax = volume máximo de saliva na cavidade oral.

Além de suas funções fisiológicas clássicas, a saliva também é muito útil no
diagnóstico e monitoramento de muitas doenças sistêmicas, estudos
farmacocinéticos e farmacovigilância.

O diagnóstico usando a saliva como material de estudo apresenta algumas
vantagens em relação ao sangue e à urina, que são os dois fluidos mais
utilizados atualmente em exames laboratoriais. A coleta da saliva é
extremamente fácil, pouco invasiva e requer poucas instruções. Em relação ao
plasma, possui menor teor de proteína e menor complexidade (NUNES;
MUSSAVIRA; BINDHU, 2015).

Doenças como câncer de cabeça e pescoço, tumores malignos de ovário,
câncer de mama, dengue, vírus da imunodeficiência humana (HIV), malária,
diabetes melittus, esclerose múltipla, doenças cardiovasculares e do trato
gastrintestinal, sarcoidose, doenças do córtex supra-renal, infecções virais,
fúngicas e bacterianas, fibrose cística, obesidade, síndrome metabólica e
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síndrome de Sjögren, podem ser facilmente detectadas na saliva, pela análise
de

marcadores

específicos

(NUNES;

MUSSAVIRA;

BINDHU,

2015;

CHOJNOWSKA et al., 2018). Estudo recente de Santos e colaboradores
demonstra que a presença da proteína t-Tau na saliva, é indicativo da doença
de Alzheimer sendo, portanto possível a utilização dessa proteína como
biomarcador da doença e útil no seu monitoramento e análise de evolução
(SANTOS; PAULINO; PARDI, 2017).

Alguns fármacos que possuem janela terapêutica muito estreita (por exemplo,
lítio, digoxina, fenobarbital e outros) devem ser monitorados com frequência,
principalmente em pacientes com comprometimento hepático e renal. Métodos
específicos facilitam essa análise através da saliva (CHIAPPIN et al., 2007).

Algumas substâncias de abuso também podem ser detectadas na saliva
humana

incluindo

álcool,

anfetaminas,

barbitúricos,

benzodiazepínicos,

cocaína, dietilamida do ácido lisérgico (LSD), opiáceos, e nicotina. O teste
salivar dessas substâncias é particularmente útil quando for necessária uma
resposta ―sim/não‖ ou seja, para avaliações quantitativas/semi-quantitativas da
presença destas substâncias no organismo. Há várias propostas para as
possibilidades oferecidas pela saliva quanto à detecção de compostos
proteicos, e este campo de pesquisa parece ser uma nova fronteira para fins
de testes esportivos (controle antidoping, CHIAPPIN et al., 2007).
1.2 Glândulas Salivares

A saliva é produzida e secretada por estruturas denominadas glândulas
salivares. Essas glândulas são classificadas em maiores (incluem as glândulas
submandibular, sublingual e parótida) e menores (em número de 800 a 1.000
glândulas), distribuídas por toda a mucosa oral (CHOJNOWSKA et al., 2018,
Figura 3).

A maior das glândulas salivares é a parótida, localizada entre o músculo
esternocleidomastóideo e o masseter, cobrindo o ramo da mandíbula e
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transbordando essas estruturas para trás e na frente. A glândula é encerrada
dentro de uma divisão na fáscia (profunda) do pescoço. Os gânglios linfáticos
da parótida encontram-se tanto em cima como profundamente na fáscia
parótida (ELLIS, 2012).

A glândula é dividida em lobos superficiais e profundos pelo nervo facial e
cerca de 20% da população apresenta um tecido parotídeo acessório,
localizado anteriormente à glândula parótida principal, medindo cerca de 6 mm.
O tecido glandular acessório é histologicamente distinto do tecido parotídeo,
pois pode conter células acinares mucosas além das células acinares serosas
geralmente

encontradas

na

glândula

parótida

(KOCHHAR;

LARIAN;

AZIZZADEH, 2016).

A unidade secretora básica da glândula parótida consiste em um ácino, um
ducto secretor e um ducto coletor. São ácinos serosos que contêm células em
forma de pirâmide com núcleo basal arredondado ao redor do lúmen e
grânulos de secreção no ápice. Cada ácino é cercado por uma camada de
células mioepiteliais, que por sua vez é delimitada por uma camada distinta de
membrana basal (KOCHHAR; LARIAN; AZIZZADEH, 2016).

A glândula parótida é responsável por aproximadamente 25% da salivação
total em estado não estimulado. Quando há uma estimulação salivar, a
parótida aumenta seu fluxo em cerca de 10 a 15% (MATCZUK et al., 2017).

Localizada no canto inferior do triangulo submandibular, a glândula
submandibular é menor que a parótida e é considerada uma glândula mista,
pois apresenta células mucosas e serosas, embora estas últimas estejam
presentes em maior quantidade (CHOJNOWSKA et al., 2018). Mesmo sendo
menor que a parótida, é a submandibular a responsável pela maior produção
de saliva não estimulada. Cerca de 60% de todo o fluxo salivar não estimulado
é de sua responsabilidade (MATCZUK et al., 2017).

27

Figura 3 – Localização das glândulas submandibular, sublingual e parótida e
estruturas adjacentes na espécie humana. (adaptado de ELLIS, 2012).

Por fim, a glândula sublingual, a menor das glândulas salivares maiores, é
constituída por 5–20 pequenas glândulas, sendo também considerada uma
glândula mista, embora secrete na maioria das vezes uma saliva mucosa
(CHOJNOWSKA et al., 2018). Na ausência de estimulação, a glândula
sublingual é responsável por 7-8% do fluxo salivar total (MATCZUK et al.,
2017).

Em roedores as glândulas submandibular e sublingual estão localizadas juntas,
na região anterior do pescoço, entre os linfonodos e o esterno. Ambas estão
encapsuladas na mesma fáscia (AMANO et al., 2012).

Noventa por cento de toda a saliva produzida são devidos à atividade das
glândulas submandibular e parótida, que necessitam da disponibilidade de
energia e dos substratos para a biossíntese. Quando há estimulação salivar
ocorre aumento da atividade glicolítica e esse aumento de atividade está
associado à ativação do ciclo de Krebs (NOGUEIRA; CARVALHO, 2017).
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A arquitetura anatômica das três glândulas é essencialmente a mesma, ou
seja, uma estrutura ductal arborizada abrindo-se para a cavidade bucal com os
terminais secretórios, os ácinos, produzindo saliva (HOLMBERG; HOFFMAN,
2014). Durante o desenvolvimento embrionário as glândulas são formadas em
estágios graduais e sequenciais (pré-brotamento, brotamento inicial, pseudoglandular, canalicular e broto terminal, (HARUNAGA; HSU; YAMADA, 2011).

As glândulas salivares são cercadas por uma cápsula, compostas por lobos
que são divididos em porções menores, denominadas lóbulos. Estes são
constituídos por três tipos de células, as células acinares, as ductais e as
mioepiteliais (Figura 4). As células acinares são as responsáveis pela secreção
de fluidos que drenam para os ductos formados pelas células ductais (DENNY;
BALL; REDMAN, 1997; AMANO et al., 2012).

Os ácinos, ou porção secretória, podem ser classificados em mucosos,
serosos ou seromucosos. Ácinos mucosos têm como característica células em
formato de coluna (alongadas) com núcleo achatado localizado próximo à
membrana basal. Os ácinos serosos apresentam células piramidais basofílicas
menores, com núcleo arredondado. Os ácinos seromucosos são compostos
por muitas porções mucosas e uma porção serosa em formato crescente
chamada demilune (DELPORTE; BRYLA; PERRET, 2016).

Circundando os ácinos e os ductos intercalados, encontram-se as células
mioepiteliais. Estas células são controladas pelo sistema nervoso autônomo e,
após a contração, acredita-se que auxiliem o fluxo de saliva, comprimindo os
ácinos e ductos, e que também forneçam resiliência estrutural ao parênquima
durante a secreção. Entretanto, não há até o momento, evidências conclusivas
sobre a necessidade da atuação dessas células no processo de salivação
(PEDERSEN et al., 2018).
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Figura 4 – Adenômero: unidade secretora e ductos. Observamos aqui o
esquema das unidades secretoras de saliva, compostas por um ácino cujo
fluido produzido desemboca nos ductos que secretam a saliva final na
cavidade oral (adaptado de PEDERSEN et al., 2018).

O sistema de ductos em glândulas salivares humanas é composto por ducto
estriado, ducto intercalado e ducto excretório. O ducto estriado, rico em
mitocôndrias, é o responsável pela secreção e reabsorção de eletrólitos
(entrada de K+ e saída de Na+ e Cl–) resultando em uma saliva final hipotônica
em relação ao plasma. Esse movimento é realizado pelo bombeamento ativo
transmembrana, através de canais iônicos, o qual envolve gasto energético. O
ducto intercalado está localizado entre o ácino e a ducto estriado e pouco
contribui para a constituição da secreção salivar. Ele recebe a saliva primária,
provinda do ácino, que é isotônica em relação ao plasma. Há dados sugestivos
de que o ducto intercalado inclui células-tronco das glândulas salivares. O
sistema de ductos termina por fim com o ducto excretor, composto por células
colunares, cuja função ainda não está estabelecida. Sabe-se, entretanto, que
este ducto pode estar envolvido tanto na secreção quanto na reabsorção do
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fluido salivar, e esta dinâmica tem o papel adicional de prover a sensação
subjetiva do estado de umidificação da cavidade bucal (AMANO et al., 2012).

Em roedores há presença de um ducto granular na glândula submandibular,
entre os ductos estriado e intercalado. Esse ducto é composto por 3 tipos de
células, um tipo colunar granulado que é o mais comum, uma célula escura e
estreita não granulada, de ocorrência rara e células mioepiteliais entre as
células

epiteliais

e

basais.

Nesses

ductos

encontram-se

receptores

androgênicos, com alta afinidade para a testosterona, cuja ativação estimula o
desenvolvimento dessas células. Isso explica um dimorfismo sexual comum
nos roedores evidenciado pela presença de número muito maior de células
granulosas em machos do que em fêmeas (GRESIK, 1994; AMANO et al.,
2012). De fato, essa diferenciação, que ocorre aos 25 dias de vida nos
camundongos e aos 42 dias de vida nos ratos (GRESIK, 1994), mostra uma
dependência multi-hormonal caracterizada por OLIVEIRA-FILHO et al. (1992).

A secreção salivar é controlada sinergicamente por ambas as divisões do
sistema nervoso autônomo, o simpático e o parassimpático. A estimulação
parassimpática se dá via receptores muscarínicos causando uma salivação
fluida, rica em água e eletrólitos, enquanto a estimulação simpática ocorre via
receptores -adrenérgicos e produz uma pequena quantidade de saliva, rica
em proteínas (DEL FIACCO et al., 2010). Esta secreção é regulada
reflexamente; o arco reflexo envolve um componente aferente, o núcleo
salivatório e um componente eferente ativador (PEDERSEN et al., 2018,
Figura 5).
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Figura 5 – Esquema da regulação da secreção salivar (ver o texto, adaptado
de PEDERSEN et al., 2018).

Os nervos aferentes conduzem estímulos sensoriais que surgem da ativação
gustatória dos quimiorreceptores (via nervos facial [VII], glossofaríngeo [IX] e
vago [X]) ou da ativação de mecanorreceptores ou nociceptores (via nervo
trigêmeo [V]). Os núcleos salivatórios também recebem impulsos de estruturas
cerebrais superiores, o que influencia a secreção salivar. Entradas aferentes
são integradas no centro salivatório, que então ativam a parte eferente do arco
reflexo, compreendendo nervos parassimpáticos e simpáticos. As glândulas
parótidas recebem sinais parassimpáticos do nervo glossofaríngeo que fazem
sinapse no gânglio ótico. As glândulas submandibular e sublingual recebem
sinais parassimpáticos do nervo facial que fazem sinapse no gânglio
submandibular (CHOJNOWSKA et al., 2018). Os nervos simpáticos emergem
da cadeia paravertebral simpática e fazem sinapse no gânglio cervical
superior. Os nervos simpáticos pós-ganglionares seguem os vasos sanguíneos
para as glândulas salivares inervadas. Os neurotransmissores acetilcolina e
norepinefrina são liberados das terminações nervosas parassimpáticas e
simpáticas pós-ganglionares, respectivamente, e provocam a secreção salivar.
Durante o processo da estimulação outros co-transmissores são liberados (v.
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adiante), e exercem efeitos moduladores na formação da saliva (PEDERSEN
et al., 2018).

Os receptores muscarínicos envolvidos na estimulação salivar através da
mediação da acetilcolina são principalmente do subtipo M3, com alguma
participação do subtipo M1 (GAUTAM, 2004). Na via simpática ocorre a
participação dos receptores 1 e 1-adrenérgicos (PEDERSEN et al., 2018).

Além dos principais neurotransmissores acetilcolina e norepinefrina, há uma
variedade de neuropeptídeos, incluindo a substância P e o peptídeo intestinal
vasoativo (VIP), que também são responsáveis pela estimulação da salivação
(PROCTOR; CARPENTER, 2014).

Há dois tipos de relação célula-nervo nas glândulas salivares, uma
denominada epilemal, onde o axônio aproxima-se da célula alvo, sem, no
entanto, penetrá-la. Nesse caso, o neurotransmissor deve difundir-se através
desse espaço (uma espécie de espaço sináptico) até alcançar o receptor.
Outra relação é a hipolemal, onde o axônio penetra a lâmina basal e trafega
entre as células secretoras. Esta relação varia de acordo com as células e o
tipo de glândula (PROCTOR; CARPENTER, 2007).

Para iniciar as principais vias de transporte de íons necessárias à formação
dos fluidos primários, a secreção salivar é dependente de aumento da
concentração de cálcio intracelular livre (aumento da [Ca +2]i livre), fato que
ocorre em resposta à estimulação dos receptores. O nível da [Ca+2] citosólico é
aumentado devido à estimulação da proteína G q/11 acoplada, primeiramente
aos receptores muscarínicos M3 e M1 ativados pela acetilcolina, e os
receptores α1-adrenérgicos ativados pela norepinefrina, o que redunda em
ativação da fosfolipase C (PLC). Esta promove a hidrólise de 4,5-bisfosfato
(PIP2) e consequente geração de 1,4,5-inositol trifosfato (IP3). Os receptores
de IP3 no retículo endoplasmático (ER) são então ativados e ocorre liberação
rápida

de

Ca+2

do

retículo.

Este

aumento

da

concentração

é
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subsequentemente sustentado pelo influxo de cálcio (LIU; ONG; AMBUDKAR,
2018; PEDERSEN et al., 2018, Figura 6).
A elevação de [Ca+2]i regula a função de transportadores de íons e canais, tais
como o cotransportador Na+/K+/2Cl– (NKCC1), anoctamina 1 (ANO1) e canal
de K+ dependente de Ca+2, que induzem um transporte vetorial de Cl – do lado
basolateral para o lado luminal da célula, gerando um gradiente osmótico que
fornece a força motriz para a secreção de água pela membrana apical através
dos canais de água, aquaporinas que, embora seja uma família de canais com
12 tipos diferentes encontrados na membrana celular (AQP0 – AQP12), nas
células das glândulas salivares temos a presença dos tipos 1,3,4,5,6,7,8 e 11,
sendo o AQP5 o que desempenha papel fundamental na salivação (AURE;
RØED; GALTUNG, 2010; LIU; ONG; AMBUDKAR, 2018).

Figura 6 – Modelo de transporte acinar de íons envolvidos na formação do
fluido salivar (ver o texto). O setor (a) ilustra a cascata decorrente da
estimulação dos receptores muscarínicos, adrenérgicos e VIP-érgicos,
resultando setor (b) mostra a secreção de cloreto para as células acinares
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depende de transporte iônico basolateral; o setor (c) ilustra a acidificação
intracelular transitória causada pelo efluxo de HCO 3–. Os íons bicarbonato
(HCO3–) e hidrogênio (H+) são produzidos pela conversão da anidrase
carbônica a partir de CO2 e H2O (adaptado de PEDERSEN et al., 2018)

As células acinares ainda expressam receptores

1-adrenérgicos, que ligam a

norepinefrina liberada da inervação simpática glandular. A estimulação do
receptor  1-adrenérgico, ao qual está acoplada a proteína Gs, induz a ativação
da adenilato ciclase (AC), seguida da produção de monofosfato de adenosina
cíclico (AMPc). O AMPc ativa a proteína quinase A (PKA) que, por meio de
eventos de fosforilação, medeia a exocitose de proteínas de células acinares.
A ativação dos receptores

1-adrenérgicos também pode provocar a secreção

de fluidos. O movimento transepitelial de ânions é considerado a principal força
motriz da secreção de fluidos.

As condições de repouso das células acinares são rapidamente restabelecidas
após o término da estimulação. As concentrações de [Ca+2]i são reduzidas ao
nível pré-estimulatório pelas Ca+2-ATPases da membrana plasmática, pela
bomba de Ca+2-ATPase do retículo sarco/endoplasmático e pelas proteínas de
ligação de cálcio. (AURE; RØED; GALTUNG, 2010; PEDERSEN et al., 2018).

A secreção de cloreto para as células acinares depende de transporte iônico
basolateral, que em cooperação acumulam Cl – intracelular acima do equilíbrio.
A Na+/K+-ATPase cria um gradiente de sódio dirigido para o interior celular
através da membrana basolateral, que fornece energia para esta atividade. O
gradiente é utilizado para a captação de cloreto pelo co-transportador
Na+/K+/2Cl– sensível à alça diurética NKCC1 e via paralela acoplada
consistindo de um trocador de Cl –/HCO3– basolateral (AE2) e um trocador de
Na+/K+ (NHE1) (PEDERSEN et al., 2018).
Admite-se que o efluxo de HCO3– possa contribuir significativamente para a
formação da saliva primária, provavelmente através da condutância luminal
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semelhante ao que foi descrito acima em relação ao Cl –; no entanto, em muitas
glândulas salivares a secreção de Cl – é suficiente para a formação de fluidos.
Após o efluxo de HCO3–, a recuperação do pH intracelular é feita pela atividade
regulada positivamente do trocador Na +/H+ basolateral, que pode utilizar um
gradiente

estabelecido

pela

Na+/K+-ATPase

para

exportar

prótons

(PEDERSEN et al., 2018).

As glândulas salivares maiores contribuem com a maior secreção de volume e
eletrólitos, porém como a qualidade do fluxo é variável, pode dizer-se que a
proteção da saliva oferecida por essas glândulas também é variável.
Paradoxalmente,

mesmo

apesar

de

as glândulas

salivares menores

contribuírem com menor quantidade de líquido, elas são as mais importantes
por causa de seus componentes protetores (HUMPHREY; WILLIAMSON,
2001).

1.3 Disfunções Salivares

Como mencionado anteriormente, diversas patologias podem ser detectadas
por meio de uma análise simples da saliva. Algumas dessas patologias, tanto
locais como sistêmicas, podem envolver as glândulas salivares e causar
disfunções.

Disfunção de glândula salivar é definida como qualquer alteração quantitativa
e/ou qualitativa na produção de saliva (PEDERSEN et al., 2018). A disfunção
salivar caracterizada por hipofunção pode ser dividida em três aspectos:
xerostomia, que é uma alteração subjetiva na quantidade de saliva produzida;
hipossalivação, que é uma redução objetiva do fluxo salivar, e alterações
diretas na composição da saliva (SALEH et al., 2015).

A xerostomia, reportada por 5% a 46% da população, é definida como a queixa
subjetiva de boca seca, embora a maioria dos pacientes que se queixam de
xerostomia não apresentem nenhum sinal objetivo de hipossalivação; de fato,
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seus sintomas podem ser secundários a mudanças qualitativas e/ou
quantitativas na composição da saliva (VILLA; CONNELL; ABATI, 2014;
QUOCK, 2016).

Em geral, as mulheres e os idosos sofrem mais com a xerostomia e têm
menores taxas de fluxo salivar do que homens e pessoas mais jovens. A maior
incidência em idosos é em princípio devida a um maior número de morbidades
e ao uso de maior quantidade de medicamentos nessa faixa etária
(PEDERSEN et al., 2018).

Grande quantidade de medicamentos pode levar o paciente a uma
hipossalivação e xerostomia, porém raramente fármacos causam danos
irreversíveis às glândulas salivares. Anticolinérgicos, antidepressivos tricíclicos,
antipsicóticos,

anti-histamínicos,

descongestionantes,

anti-hipertensivos,

fármacos citotóxicos, anti-retrovirais, opioides e benzodiazepínicos são alguns
exemplos de classes de fármacos que podem levar a uma secura de boca
(SALEH et al., 2015).

A síndrome de Sjögren é uma doença autoimune crônica que afeta glândulas
exócrinas (incluindo as glândulas salivares), reduzindo a secreção de fluidos.
Pacientes com esta síndrome relatam secura em locais como boca e olhos
(QUOCK, 2016). Observa-se inflamação das glândulas salivares com
consequente desenvolvimento de hipofunção em portadores de doenças
autoimunes como artrite reumatoide, lúpus, artrite juvenil idiopática, e cirrose
biliar (SALEH et al., 2015).

Pacientes diabéticos também apresentam diminuição da salivação. Este fato
pode estar ligado, em parte, ao fato de que a calmodulina presente na glândula
salivar

sofre

glicação

excessiva,

o

que

interfere

na

[Ca 2+]i,

e

consequentemente no mecanismo de exocitose da saliva (NICOLAU; DE
SOUZA; CARRILHO, 2009).

O desenvolvimento de hipofunção de glândulas salivares também pode ser
devido a uma série de distúrbios neurológicos, metabólicos e genéticos, além
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de tratamentos como a radioterapia de cabeça e pescoço (SALEH et al., 2015;
PEDERSEN et al., 2018).

Pacientes com hipofunção da glândula salivar podem relatar os seguintes
sintomas: secura da mucosa oral e desconforto, lábios rachados, língua que
adere ao palato, aderência do alimento aos dentes, sensação de sede com
necessidade constante de sorver líquidos, fissuras na língua, halitose,
ulcerações na mucosa oral, candidíase, erosões dentárias, dificuldade de
mastigação e deglutição, dificuldades na fala, distúrbios de sono, má nutrição,
constipação, perda de peso, entre outros. Todos esses problemas afetam
diretamente a qualidade de vida podendo causar depressão e isolamento
social (PEDERSEN et al., 2018).

O tratamento para a hipossalivação e a xerostomia pode ser preventivo,
simpatomimético, tópico, ou regenerativo (SALEH et al., 2015).

Menos comum que a hipofunção, a sialorreia, ou seja, salivação excessiva é
ocorrência comum em crianças com deficiências neurológicas ou em adultos,
decorrente

da doença

de

Parkinson, acidente

vascular

cerebral

ou

consequente a efeitos colaterais adversos de medicamentos. Pode também
ser causada por mau controle muscular oral ou facial, má oclusão dentária ou
pela hiperfunção das glândulas salivares. É frequentemente estigmatizante e
prejudica a qualidade de vida do paciente, podendo ser tratada com
medicação, cirurgicamente, radiação ou aplicação de toxina botulínica
diretamente nas glândulas salivares (HOCKSTEIN et al., 2004; DANIEL, 2015).
1.4 Sulfeto de hidrogênio (H2S)

Os primeiros relatos na literatura biomédica sobre o sulfeto de hidrogênio (H 2S)
descreviam-no como um gás extremamente tóxico e vinculado a muitas
destruições e extinções causadas no planeta (WANG, 2012). De fato, é bíblica
a vinculação do enxofre com a destruição ("...o Senhor fez chover enxofre e
fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra." – Gênesis 19:24)
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Incolor, mais pesado que o ar, extremamente tóxico e com característico odor
de ovo podre, o envenenamento por H 2S é um problema ambiental, devido à
disseminação a partir de atividades industriais como fábricas de papel,
produção de água pesada, esgotos urbanos e agricultura, para citar apenas
algumas das atividades implicadas. H2S é o contaminante sulfúrico
predominante do gás natural; em concentração de 4 ppm já causa dores de
cabeça e em doses mais altas pode ser letal (REIFFENSTEIN, 1992).

Dados recentes encontrados na literatura têm demonstrado de forma crescente
que o H2S exerce efeitos fisiológicos atuando como mediador endógeno em
diversos sistemas, o que lhe tem garantido uma posição entre os
gasotransmissores (GADALLA; SNYDER, 2010). Sabe-se também que não só
bactérias, mas também plantas, fungos e humanos são capazes de produzir
H2S (WANG, 2012).
A produção do H2S endógeno é dependente das enzimas cistationina sintase (CBS), cistationina -liase (CSE) e 3-mercaptopiruvato sulfotransferase
(3MST, WANG, 2012). CBS e CSE são expressas em muitos tecidos como,
tecido cardíaco, fígado, rim, sistema nervoso e células do músculo liso e
produzem H2S a partir de cisteína e homocisteína como substrato. A 3mercaptopiruvato é produzida pela cisteína aminotransferase (CAT) a partir da
cisteína e -cetoglutarato e produz H2S a partir da 3-mercaptopiruvato
sulfotransferase. As enzimas CBS e CSE estão localizadas no citoplasma,
enquanto a 3MST encontra-se principalmente nas mitocôndrias (KIMURA,
2011, Figura 7).

Recentemente demonstrou-se que a produção de H2S via CSE e 3MST pode
ser regulada pelo Ca2+, sendo que em baixas [Ca2+]i essas enzimas produzem
H2S; entretanto, quando há estímulo celular e a [Ca 2+]i é aumentada por
influxo, a produção de H2S via CSE se reduz em aproximadamente 50% ao
mesmo tempo que a via 3MST é totalmente interrompida (KIMURA, 2014).
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Uma menor quantidade de H2S é sintetizada por via não-enzimática, por
redução de enxofre elementar usando espécies redutoras. A produção de H 2S
por esse caminho é promovida em função da ocorrência de estresse oxidativo
e hiperglicemia. O sulfeto via oxidação não-enzimática produz tiossulfato, o
qual pode ser convertido em sulfito pela tiossulfato redutase. Os polissulfetos
orgânicos derivados do alho induzem a produção de H 2S de maneira
dependente de tiol (WANG, 2012, Figura 7).

Figura 7 – Biossíntese do H2S. (adaptado de WANG, 2012).

Muitas pesquisas sobre o H2S concentram-se nos seus efeitos nos sistemas
orgânicos individuais, sendo particularmente relevantes seus efeitos sobre o
sistema cardiovascular e na inflamação. Entretanto, muitas outras funções
foram postuladas para o H2S endógeno, por exemplo na periferia e no sistema
nervoso central (nocicepção e neurodegeneração), influência no controle de
funções gastrintestinais, urogenitais, endocrinológicas e respiratórias, e
regulação do estado de contração da íris (LI; ROSE; MOORE, 2011; DUNN et
al., 2016).
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Estes efeitos estão relacionados à atuação do H 2S sobre seus alvos
moleculares.

Os

quais

incluem

sulfidração

de

proteínas

ricas

em

cistina/cisteína (tio), proteínas de sinalização intracelular e fatores de
transcrição, canais iônicos e no metabolismo (efeitos na produção de ATP
mitocondrial, figura 8, LI; ROSE; MOORE, 2011).

A concentração plasmática de H2S varia de 34–65 µM, porém no cérebro a
concentração fisiológica de H2S é até três vezes maior que no soro (OLAS,
2015).

Um dos primeiros efeitos fisiológicos benéficos propostos para o H 2S foi a
atuação no tônus vascular e na inflamação. A ação anti-inflamatória está
relacionada à sua capacidade de impedir a adesão de leucócitos pela inibição
do rolamento de leucócitos e da adesão firme ao endotélio, e inibição
significativa de moléculas de adesão leucocitária. A sinalização de H 2S previne
também o edema tecidual (POLHEMUS; LEFER, 2014).

Estudos têm demonstrado que a presença de grupos doadores de H2S em
fármacos anti-inflamatórios pode potencializar a ação destes fármacos, além
de suprimir os efeitos gástricos deletérios comuns a essa classe de
medicamentos (EKUNDI-VALENTIM et al., 2013).

O H2S atua como um fator hiperpolarizante derivado do endotélio (EDHF,
MUSTAFA et al., 2011). Os primeiros trabalhos neste contexto demonstraram
o efeito do H2S dependente da ativação dos canais KATP exercendo uma
atividade vasorrelaxante (ZHAO et al., 2001). Estudo realizado em aorta de
ratos demonstrou que o H2S é capaz de aumentar o GMPc, o que leva ao
relaxamento do vaso (COLETTA et al., 2012). A hiperpolarização pela
acetilcolina, que é mediada por canais de potássio de média e pequena
condutância, depende da atividade da CSE o que representa a função do H 2S
na sinalização da acetilcolina na artéria mesentérica. Os camundongos
knockout para CSE apresentam hipertensão, exibem disfunção endotelial e
são deficientes na indução de hiperpolarização dependente do endotélio,
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consistente com o papel do H2S como EDHF (YANG et al., 2008; KABIL;
MOTL; BANERJEE, 2014)

O H2S também é responsável pela modulação de outros canais, como os
canais de K dependentes de Ca2+, canais de Ca2+ tipo L e tipo T. Como os
canais de Ca2+ tipo T, quando inativados, promovem relaxamento das células e
consequente aumento da luz do vaso, por via de consequência o H 2S torna-se
partícipe da manutenção da tonicidade adequada dos vasos sanguíneos e
proteção contra o desenvolvimento da hipertensão (OLAS, 2015).

Figura 8 – Alvos moleculares do H2S. adaptado de LI; ROSE; MOORE, 2011).
Como molécula de sinalização, o H2S desempenha papel importante na
regulação da função do sistema nervoso. No sistema nervoso central, o sulfeto
de hidrogênio está envolvido em processos fisiológicos, isto é, neuroproteção e
neurotransmissão em vários modelos (OLAS, 2015). Relatou-se que a inalação
de H2S pode ter papel na prevenção da neurodegeneração em modelos de
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camundongo com doença de Parkinson, potencialmente através da regulação
positiva dos mecanismos de defesa antioxidante e inibição da inflamação e
apoptose das células cerebrais (KIDA et al., 2010).

O H2S aumenta a expressão de IL-6 e IL-8 induzidas por LPS em fibroblastos
periodontais via ativação da sinalização do fator nuclear kappa B (NF-B), que
pode promover o desenvolvimento de periodontite (OLAS, 2015).

Estudo recente demonstra que o núcleo de células acinares de glândula
parótida de ratos apresenta as enzimas CBS e CSE, e que a produção de H2S
nesta glândula pode estar relacionada com o aumento da salivação
(MOUSTAFA; HABARA, 2015).

Os doadores sintéticos de H2S podem ser divididos em diversos grupos, de
acordo com os mecanismos e a velocidade de liberação. Sais inorgânicos de
sulfeto são um primeiro grupo de doadores, onde se podem incluir o Na 2S
(sulfeto de sódio) e o NaHS (hidrosulfeto de sódio). Ambas as substâncias
geram rapidamente H2S de forma espontânea por hidrólise e por esse motivo
são denominados ―liberadores rápidos‖ ou ―liberadores espontâneos‖. Outro
grupo são os compostos de natureza orgânica, representados pelo composto
morfolino-4-ium-4-metoxifenil

fosfinoditioato

(GYY4137),

que

quando

comparados aos sais de sulfeto, apresentam uma liberação mais lenta de H 2S,
e por este motivo são denominados ―doadores lentos‖. Os fármacos híbridos
completam o grupo de doadores de H2S e como exemplo podem citar-se o 1,2ditiol-3-tiona (DTT), acoplados a outros fármacos como, por exemplo, antiinflamatórios não-esteroides (AINEs, LI; ROSE; MOORE, 2011; WANG, 2012).

Como inibidores da síntese do H2S mais comumente utilizados, temos a
propargilglicina (PAG), -cianoalanina (BCA) e o ácido aminooxiacético
(AOAA), trifluoroalanina e hidroxialamina (HA). A BCA e a PAG são
consideradas inibidores específicos para CSE, enquanto o AOAA é
frequentemente utilizado como inibidor seletivo de CBS; no entanto, a inibição
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produzida sobre a enzima CBS não é exclusiva (ASIMAKOPOULOU et al.,
2013).
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2 JUSTIFICATIVA

Em adição ao conhecimento de que a perfeita manutenção do sistema de
salivação é essencial para a manutenção da homeostase bucal e geral e
também para a qualidade de vida, recentes observações relatam a ação do
sulfeto de hidrogênio na regulação de importantes sistemas fisiológicos. Neste
sentido, impõem-se estudos detalhados de modo a procurar elucidar a
participação do H2S nas vias de secreção salivar. Os conhecimentos advindos
desses estudos poderiam servir como suporte para propor novas alternativas
terapêuticas para a manutenção do fluxo salivar ideal, provavelmente
desprovidas dos efeitos colaterais apresentados pelos parassimpatomiméticos
existentes no mercado, com os consequentes benefícios para os pacientes
que sofrem de disfunção salivar.
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3 OBJETIVO GERAL

O objetivo deste trabalho foi estudar a participação do H2S no processo de
secreção salivar ex-vivo de glândulas salivares maiores (sublinguais e
submandibulares) em camundongos, assim como a caracterização de alguns
dos possíveis mecanismos envolvidos.
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4 ESTRATÉGIAS EXPERIMENTAIS

4.1. Analisar a geração de H2S por homogenatos das glândulas salivares in
vitro.
4.2. Analisar a expressão proteica e gênica das enzimas produtoras de H 2S
(CBS, CSE e 3MST) presentes nas glândulas salivares.
4.3. Avaliar o perfil de secreção espontânea de amilase, assim como em
resposta à estimulação das vias colinérgicas e adrenérgicas ex-vivo.
4.4. Avaliar os efeitos de inibidores de síntese de H 2S e doadores de sobre os
perfis de secreção espontânea e estimulada de α-amilase ex-vivo.
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5 MATERIAL E MÉTODOS

5.1 Animais
O protocolo experimental foi aprovado pelo Comitê de Ética Animal do Instituto
de Ciências Biomédicas (ICB) da Universidade de São Paulo (USP), de acordo
com os princípios do Conselho Nacional de Controle de Experimentação
Animal (COBEA), sob o número 81/2017.

Foram utilizados camundongos fêmeas, espécie Swiss (idade 6–8 semanas;
peso 20–30 g), obtidos do Biotério de Camundongos do Departamento de
Farmacologia, ICB/USP, e mantidos em condições padrão (22 ± 2°C, ciclo
claro/escuro 12/12 h) com água e ração padrão ad libitum.
5.2 Anestesia

O anestésico utilizado foi o tribromoetanol (TBE), formulado de acordo com as
instruções fornecidas pelo fabricante, estocado à temperatura de 4ºC e ao
abrigo da luz, por um tempo máximo de 4 meses. A dose utilizada foi de 200
mg/Kg por via intreaperitoneal (PAPAIOANNOU; FOX, 1993).

Após o preparo a solução foi mantida em refrigerador (cerca de 8°C) por até 8
semanas. No momento do uso o TBE era aquecido em banho-maria a 37ºC e
agitado antes da aplicação no animal.
5.3 Extração das glândulas salivares sublingual e submandibular (SL e
SM)

Para a retirada das glândulas SL e SM, os animais foram anestesiados
conforme descrito acima e a pele da região do pescoço aberta por incisão
medial. As glândulas foram expostas, dissecadas e removidas (WATERMANN
et al., 2016) e imediatamente colocadas em solução de Krebs com
borbulhamento de gás carbogênio ou em gelo, dependendo do procedimento
experimental no qual seriam utilizadas.
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5.4 Quantificação da produção de H2S nas glândulas salivares
(Método do sulfeto de chumbo)

Para esta análise foram utilizadas glândulas SM e SL direita e esquerda.

os tecidos glandulares foram homogeneizados na proporção de 1:10 em
tampão fosfato 100 mM, pH 7,4 contendo coquetel de inibidores de proteases
(Sigma®) e fluoreto de fenil-metil-sulfonila (PMSF 1 mM; 1 g de tecido para 10
mL de tampão de homogeneização). Em seguida, os homogenatos foram
centrigugados a 10.000 g, durante 10 min a 4°C, e os sobrenadantes coletados
em tubos limpos.

O método de dosagem do H2S baseia-se na formação de sulfeto de chumbo
(HINE et al., 2015). A partir da reação entre o H2S produzido pelas amostras e
o acetato de chumbo embebido em papel de filtro. O precipitado de sulfeto de
chumbo preto é qantificado por densitometria óptica.

Para tal, as soluções utilizadas foram preparadas da seguinte maneira:

O meio de homozeneização foi tampão fosfato (100 mM, pH 7,4).

Uma solução aquosa de chumbo 20 mM foi preparada e os papéis de filtro
embebidos nesta solução, colocados sobre plástico em uma bandeja
adequada e deixados em capela “overnight” para facilitar a evaporação da
água.
Soluções de L-cisteína 20 mM e 5’fosfato de piridoxal 40 mM em tampão
fosfato também foram preparadas.
A curva padrão de NaHS foi construída a partir da concentração de 1,95 µM –
500 µM.
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Para a realização dos ensaios pipetamos em placa de 96 poços 200 µL do
homogeneizado de glândula salivar (100–400 μg de proteína), 12,5 µL do
substrato L-cisteína 200 mM (concentração final 10 mM), 12,5 µL do co-fator
5´fosfato de piridoxal 40 mM (concentração final 2 mM) e 25 µL de tampão
fosfato ou dos inibidores enzimáticos da geração de H 2S PAG, BCA ou AOAA
nas concentrações 2,5 mM, 5 mM, 10 mM e 30 mM completando o volume
para 250 µL em cada poço.

A placa foi então coberta com o papel de filtro impregnado com acetato de
chumbo e levada ao termociclador (Personal Cycler ® – Biometra) por 15-240
minutos, de acordo com análise a ser feita, a 37°C.

A quantificação do H2S foi feita por densitometria e foi calculada por
extrapolação da curva padrão. Os dados são expressos como quantidade de
H2S gerado por unidade de tempo e de proteínas totais contidas na amostra
(nmol/min.mg–1)

5.5 Avaliação de expressão proteica por Western blotting

A expressão das enzimas CBS, CSE e 3MST em amostras de glândula salivar
foram estudadas através da técnica de Western blotting.

As amostras foram homogeneizadas em 5 volumes de tampão Tris-HCl 50
mM, pH 7,4 contendo 1 mM de PMSF, leupeptina (10 g/mL), inibidor de
tripsina Soyben® (10 g/mL) e aprotinina (2 g/mL). Em seguida os
homogenatos

foram

centrifugados

10.000

g

durante

10

minutos;

a

concentração de proteínas nos sobrenadantes foi determinada pelo método de
BRADFORD (1976). As amostras foram diluídas em tampão de Laemmli (62,5
mM de Tris-HCl, pH 6,8 contendo 2% de SDS, 10% de glicerol, 0,001% de azul
de bromofenol e 5% de 2-mercaptoetanol) e fervidas em banho-maria por 5
min.
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Em seguida, as proteínas presentes nas amostras foram separadas por
eletroforese em gel de poliacrilamida contendo lauril sulfato de sódio (SDSPAGE 10%) conforme originalmente descrito por Laemmli (LAEMMLI, 1970).

Durante a eletroforese foi utilizado tampão contendo 25 mM de Tris, 192 mM
de glicina e 0,1% de SDS e aplicada uma amperagem constante de 35 mA
durante 2 horas. Posteriormente, as bandas proteicas foram transferidas por
eletroforese em sistema submerso para uma membrana de nitrocelulose (200
mA, ~65 V; 1,5 horas). Durante a transferência foi utilizado tampão contendo
25 mM de Tris, 192 mM de glicina, 0,1% de SDS e 18% (V:V) de etanol
absoluto. A eficiência da transferência foi verificada pela coloração das
membranas por vermelho de Ponceau (0,1% em ácido acético a 5%). Em
seguida os sítios inespecíficos de ligação do anticorpo primário à membrana
foram bloqueados mediante incubação da mesma com solução a 5% de
albumina de soro bovino (BSA) em TBS-t (tampão Tris-HCl 20 mM pH 7,4
contendo 137 mM de NaCl e 0,1% de Tween-20).

A seguir, as membranas foram incubadas com anticorpos primários específicos
para as proteínas estudadas (Tabela 1) e após lavagens apropriadas (6x10
min com TBS-t) as membranas foram incubadas com anticorpos secundários
conjugados com peroxidase de raiz forte (horse radish peroxidase, HRP). As
membranas foram submetidas a uma nova série de lavagens (6x10 min) e as
bandas imunorreativas foram reveladas mediante um kit de revelação do tipo
ECL, com emissão de quimioluminiscência. As bandas foram analisadas por
densitometria e normalizadas pela densitometria dos respectivos lanes após
revelação mediante incubação com o controle interno β-actina.
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Tabela 1: Anticorpos primários e secundários utilizados para a detecção
das enzimas produtoras de H2S.
Proteína
CBS

CSE

3MST

PM (kDa)
~60

43-45

~32

Anticorpo primário

Anticorpo secundário

Anti CBS (monoclonal,

Anti camundongo + HRP

camundongo); Abnova, 1:1500

(Bio Rad), 1:4000

Anti CSE (policlonal, coelho);

Anti coelho + HRP (Bio Rad),

Proteintech, 1:1000

1:4000

Anti MPST (policlonal,

Anti camundongo + HRP

camundongo); Abnova, 1:1500

(Bio Rad), 1:4000

5.6 Avaliação da taxa de salivação ex-vivo secundária à estimulação
colinérgica, adrenérgica e com doadores e inibidores do H 2S

Após retiradas as glândulas salivares submandibular e sublingual foram
retiradas e imediatamente colocadas em 5 mL de solução de Krebs, pH 6,8 a
37°C, sob borbulhamento contínuo de gás carbogênio.

Após 30 minutos de estabilização da preparação, uma primeira amostra da
solução (300 L) foi coletada para medida da atividade de amilase secretada
em condições basais. A preparação foi então submetida a estímulo colinérgico
muscarínico com carbacol. Para tanto, o volume retirado foi reposto e foram
adicionados 50 L de solução de carbacol na concentração de 10–7M para
obter-se na cuba uma concentração final 10 -9M Após 10 min foram coletados
300 L de amostra. O procedimento foi repetido para concentrações de
carbacol de 10–8, 10–7 e 10–6 M (concentrações finais).

Procedimentos semelhantes foram realizados para estudo da estimulação
adrenérgica sobre a secreção de α-amilase ex-vivo, usando isoproterenol
(ISO) nas concentrações 10-8, 10-7, 10-6, 10-5 M.

As amostras coletadas foram imediatamente armazenadas em–80°C, para
posterior análise da atividade da amilase secretada.
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A fim de avaliar a participação do H2S endógeno nesta atividade secretória, em
outro grupo de experimentos adicionaram-se à solução de Krebs no início da
preparação os seguintes inibidores da produção de H 2S: propargilglicina (PAG,
10 mM) ou ácido aminoacético (AOAA, 20 mM).

Os mesmos procedimentos foram utilizados para realizar análises em
presença dos doadores de H2S, NaHS e reagente de Lawesson (LR), em
presença e ausência de agonista simpático (isoproterenol) e parassimpático
(carbacol).

O mesmo desenho experimental foi utilizado para verificar a taxa de salivação
em presença do bloqueador de canais de potássio, glibenclamida (1 nM–100

μM).

Os resultados foram comparados à taxa de salivação não estimulada. Para
obtenção desses valores, as glândulas salivares foram dissecadas, retiradas e
imediatamente colocadas em 5 mL de solução de Krebs pH 6,8 a 37°C, sob
borbulhamento contínuo de gás carbogênio.

Após um período de 30 minutos de estabilização, iniciou-se a coleta de 300 µL
das amostras a cada 10 minutos durante 240 minutos, sendo que após cada
coleta o volume retirado era reposto.

A fim de verificar a interferência de neurotransmissor colinérgico acetilcolina
estocado na glândula, foi preparada uma solução de Krebs nas mesmas
condições de temperatura e pH, contendo, entretanto, um inibidor colinérgico,
atropina 10 µM.

As glândulas foram estabilizadas nesta condição por 30 minutos e após este
período de tempo foram feitas coletas de 300 µL a cada 10 minutos. Vale
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ressaltar que após cada coleta o volume era reposto para que o volume total
do banho continuasse constante em 5 mL.

5.7 Análise da atividade da α-amilase

A análise da atividade α-amilase foi realizada pela liberação de 2-cloro-4nitrofenol (CNP), como mostra a reação:

Foi preparada uma solução tampão MES contendo 390 mg de ácido 4morfolino etanossulfônico (MES) em 100 mL de água destilada, pH 6,
resultando numa concentração final de 20 mM para o ensaio.

A mistura final típica para a reação consiste em 4,55 mM de 2-cloro-4nitrofenil-D-maltotriose (CNP-G3; substrato), em 1 mL de tampão MES 20 mM,
contendo 5 mM cloreto de cálcio (CaCl 2), 51,5 mM cloreto de sódio (NaCl) e
500 mM de tiocianato de potássio (KSCN, WINN-DEEN et al., 1988;
SUGANUMA et al., 1997). Essa mistura é estabilizada a 37°C.
Em uma microplaca de 96 poços foram pipetados 10 μL de amostra e
termotizados a 37°C, durante 2 minutos. Em seguida foram pipetados 200 μL
da mistura descrita acima contendo o substrato e feita leitura continua da
absorbância a 405 nm.

A determinação da quantidade de CNP liberado foi feita por leituras repetitivas
(1 vez a cada 15 segundos) durante 30 minutos, obtendo-se, para cada
concentração de fármaco interferente ou de tempo testado, um valor de
velocidade máxima (V max) de liberação de α-amilase. Estas velocidades
máximas foram expressas como relação fracional (%) da velocidade basal.
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A seguir, as razões fracionais foram plotadas em função da concentração de
fármaco, ou tempo interferente, para cálculo das áreas sob as curvas (ASC)
pelo método dos trapézios.Expressando-se o total obtido como (% amilase / [F]
ou T)2.
5.8 Análise qualitativa da expressão gênica das enzimas geradoras de
H2S (CBS, CSE e 3MST) em amostras de glândulas salivares de
camundongos por reação em cadeia da polimerase pela transcriptase
reversa (RT-PCR)

Coleta das amostras:

Além das amostras de glândulas salivares foram coletadas amostras de
cérebro, fígado e rim (usados como controles positivos) as quais foram
removidas, imediatamente congeladas em gelo seco e em seguida pesadas.
Para cada 100 mg de tecido foram adicionados 1.000 µL de reagente para
extração de RNA (trizol).

Extração do RNA e preparação do cDNA (transcrição reversa):

O RNA total das amostras foi extraído com Trizol™ de acordo com as
instruções

do

fabricante.

De

forma

sucinta,

as

amostras

foram

homogeneizadas em Trizol™ com homogeneizador do tipo Politron® e após
10 minutos em temperatura ambiente, adicionaram-se 200 μl de uma solução
de clorofórmio/álcool isoamílico (24/1 v/v). Os tubos foram agitados
vigorosamente para a extração dos lipídeos, deixados em repouso por 10 min
e posteriormente centrifugados a 12.000 g durante 15 min a 4°C. Dessa forma,
obtiveram-se três fases: a fase aquosa que contém o RNA (superior), uma fase
turva que contém o DNA (intermediária) e uma fase sólida inferior (precipitado)
que contém proteínas e lipídeos. A fase aquosa sobrenadante (~600 μl) foi
separada e o RNA precipitado pela adição de 500 μl de isopropanol. Após 10
min em temperatura ambiente, os tubos foram centrifugados (12.000 g, durante
10 min a 4°C). Os sobrenadantes foram descartados e o precipitado de RNA
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foi lavado com 1000 μl de etanol 95%. Após centrifugação (7.000 g, durante 5
min a 4°C), os sobrenadantes foram desprezados, e os precipitados lavados
novamente com etanol a 75%, centrifugados (7.000 g, durante 5 min a 4°C) e
os tubos foram invertidos e apoiados sobre papel de filtro para eliminar os
restos de etanol. Finalmente, o precipitado foi dissolvido com 50 μl de água
tratada com dietil pirocarbonato (DEPC).

A quantificação do RNA total foi realizada em leitor Nanodrop 2000® (Thermo
Scientific). As concentrações de RNA total foram calculadas em ug/μl.

Purificação e transcrição reversa (RT) do RNA total:

Dois microgramas de RNA total das amostras (diluídas com água tratada com
DEPC, q.s.p. 10 μL), foram adicionados aos seguintes reagentes: 5 mL de
tampão de reação (5X first strand buffer), 1mL de dNTP (10 mM), 1 mL de
oligo DT (100 mM), 1mL de DNAse I e 1 mL de inibidor de RNAses (40 U,
RiboLock® RNAse Inhibitor). A mistura foi aquecida a 37C durante 10 min,
75ºC por 5 minutos e resfriada a 37ºC por 2 minutos. Posteriormente, foi
adicionado 1 mL da enzima RT (200U, Mm-LV Reverse Transcriptase –
Promega). A mistura permaneceu a 37ºC por 1 hora, depois novamente
aquecida a 75ºC por 15 minutos, resfriada a 37ºC por 2 minutos e a 4ºC por 15
minutos. Todas essas etapas foram realizadas no termociclador (Personal
Cycler® – Biometra) e as amostras foram mantidas a -20 C até serem
submetidas ao PCR.

Reação em cadeia da polimerase (PCR):

Os primers (tabela 2) para CBS, CSE, 3MST e GAPDH (gliceraldeído fosfato
desidrogenase, utilizado como gene normalizador) foram diluídos para 5 µM
com água isenta de nucleases.
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Tabela 2: Sequência dos primers utilizados nos ensaios de PCR em
tempo real (pb=pares de bases)
Gene
GAPDH

CBS

CSE

3MST

Sequências
5´: GGTGCTGAGTATGTCGTCGA
3´: TTCAGCTCTGGGATGACCTT
5´: CTTGGACATGCACTCAGAAAAG
3´: TGATAGTGTCTCCAGGCTTCAA
5´: GCACAAATTGTCCACAAACG
3´: GTCCTTCTCAGGCACAGAGG
5´: ATGCCCCAAGAGGAGAAAGT
3´: TAGGCAGCATGTGGTCGTAG

Tamanho do Produto (pb)
400

365

573

381

Como controle negativo, reações foram realizadas na ausência de cDNA
(branco). A reação da polimerase (PCR) foi realizada em um volume final de
25 µL e continha 2 µL de cDNA (amostra), 2 µL de tampão µL de PCR (10X),
0,75 µL de MgCl2 (1,5 mM), 0,5 µL de dNTPs (0,2 mM), 1,5 µL de primer 3’
(final de 0,3 M), 1,5 de primer 5’ (final de 0,3 M), 0,5 mL µL de Taq DNA
polimerase (Thermo Fisher) e água isenta de nucleases para completar o
volume total. A desnaturação inicial ocorreu a 94C por 10 min; os 40 ciclos de
amplificação ocorreram de forma igual para todos os primers (desnaturação a
94 C por 1 min, anelamento a 57 C por 30 seg e extensão a 72 C por 10
min). Após a última etapa de extensão do ciclo de amplificação, seguiu-se um
ciclo de extensão final a 72 C por 10 min e a 4°C por 15 min.

Separação dos produtos de PCR:

Alíquotas de 10 µL dos produtos da reação de PCR das amostras foram
misturadas com 2 µL de tampão de amostra e em seguida submetidas a
eletroforese em gel de agarose 1,5% contendo 0,1% de brometo de etídio. Os
géis foram revelados sob luz UV (ChemiDoc™ MP Imaging System, Bio Rad,
EUA).
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5.9 Avaliação da taxa de salivação ex-vivo secundária à estimulação com
glibenclamida e LR

Após a coleta, as glândulas salivares foram colocadas imediatamente em
solução de Krebs com borbulhamento de gás carbogênio durante 30 minutos
até estabilização. Após este tempo foram colhidos 300 µL da solução e esta
amostra foi denominada basal LR. Repostos os 300 µL, foram adicionados à
cuba 50 µL de LR na concentração inicial 10 µM, passando para a
concentração final de LR (0,1 µM)

Passados 10 minutos retiramos 300 µL da solução e denominamos esta
amostra de LR 0,1 µM.

Em seguida, as glândulas foram lavadas por 5 vezes com 5 mL de solução de
Krebs, respeitando-se um tempo de 10 minutos sob borbulhamento para cada
lavagem.
Após este procedimento as glândulas ficaram novamente por mais 30 minutos
na solução de Krebs com borbulhamento de gás carbogênio e foi coletada uma
nova amostra a qual denominamos Basal-GLI..

Houve reposição do volume retirado e foram adicionados na solução 50 µL de
glibenclamida 1 mM, dando uma concentração final de 10 µM e após 10
minutos colheram-se 300 µL de amostra a qual denominamos GLI 10 µM.

Em seguida o volume foi resposto e na solução foram adicionados 50 µL de
LR 10 µM que na solução de incubação da glândula passou à concentração de
0,1 µM. Aguardados 10 minutos, foram recolhidos 300 µL de amostra, ao qual
denominamos GLI+LR.
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6 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os resultados (expressos como média ± erro padrão da média) foram
submetidos a análise pelo teste t de Student (para comparação entre 2 grupos)
ou de variância (ANOVA) de uma via (para comparação entre 3 ou mais
grupos). Seguido pelo teste de Bonferroni. . Em todos os casos adotou-se o
limite de P˂0,05 como critério para rejeitar a hipótese de nulidade (ausência de
diferença entre os grupos).

As análises foram realizadas utilizando o programa GraphPad Prisma®
(GraphPad Software, Inc., La Jolla, CA, USA)
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7 RESULTADOS

7.1 Padronização da quantidade de proteína para geração de H 2S

Dados prévios do nosso laboratório utilizando órgãos e tecidos diversos (não
mostrados)

indicam que

a

quantidade de

proteína

apropriada

para

experimentos de determinação da atividade geradora de H2S está na faixa de
100–400 μg. Deste modo, realizamos um primeiro ensaio para padronizar, nas
condições do presente trabalho, a quantidade ideal de proteína de glândulas
salivares a ser utilizada para a adequada mensuração da geração de H 2S. O
H2S gerado foi detectado pelo método do sulfeto de chumbo e as quantidades
de proteína ensaiadas foram 100, 200 e 400 µg.

A Figura 9 mostra, na parte superior, a precipitação de sulfeto de chumbo
(PbS) em papel de filtro impregnado com acetato de chumbo por efeito do
doador de sulfeto NaHS. Na parte inferior mostra, pela mesma técnica, a
geração de H2S por amostras de homogeneizados de glândulas salivares
submandibulares (SM) e sublinguais (SL) direitas e esquerdas contendo as
quantidades de proteína indicadas.

A Figura 10 mostra uma curva típica de geração de sulfeto em relação à
quantidade de proteína de homogenato de glândulas salivares, evidenciando
que a quantidade de 400 µg de proteína ainda está na fase linear da geração
de H2S e, portanto em região que permite expressar a geração enzimática de
H2S como função linear do tempo e da quantidade de proteínas e assim
apropriada

para

desconhecidas.

eventual

extrapolação

de

resultados

de

amostras
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Figura 9 – Acima: precipitação de sulfeto de chumbo (PbS) em papel de filtro
impregnado com acetato de chumbo por efeito do doador de sulfeto NaHS na
faixa

de

7,8–500

μM. Abaixo: geração de H2S por amostras de

homogeneizados de glândulas salivares submandibulares (SM) e sublinguais
(SL) direitas e esquerdas, contendo as quantidades de proteína indicadas. B =
branco; n (nº de experimentos) = 4

Figura 10 – Curvas de geração de sulfeto por amostras de homogeneizados
de glândulas salivares submandibulares nas concentrações finais indicadas.
Cálculo densitométrico determinou que a geração de H 2S por 400 μg de
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proteínas totais das glândulas salivares SL e SM, durante 2 horas de
incubação, é de 0,83 nmol/min/mg de proteínas–1.
7.2 Cinética da Geração de H2S

A cinética da geração de sulfeto foi analisada em diversos tempos no decorrer
de 4h (15 min, 30 min, 1h, 2h e 4h).
A Figura 11 mostra, em (a), precipitação de sulfeto de chumbo (PbS) em papel
de filtro impregnado com acetato de chumbo por efeito do doador de sulfeto
NaHS na faixa de 7,8–500 μM; em (b) a evolução temporal da geração de
sulfeto e em (c) a curva obtida, onde se verifica que entre 60 e 120 min a
geração de sulfeto mantém-se em fase linear, ao passo que a tempos
superiores curva tende ao plâteau.

Figura 11 – Em (a), precipitação de sulfeto de chumbo (PbS) em papel de filtro
impregnado com acetato de chumbo por efeito do doador de sulfeto NaHS na
faixa de 7,8–500 μM. Em (b), geração de H2S em amostras contendo 400 μg
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de proteína total de homogenato de glândulas salivares submandibulares (SM)
e glândulas sublinguais (SL). B = branco. Em (c), representação gráfica
(densitométrica) dos resultados obtidos em (b), mostrando que no intervalo de
60–120 min a síntese de H2S mantém linearidade, ao passo que a tempos
inferiores ou superiores a relação temporal é não-linear. n = 4

7.3 Avaliação farmacológica da produção enzimática de H 2S pelas
glândulas salivares

Realizamos a avaliação farmacológica da produção enzimática de H 2S por
amostras de homogeneizado de glândulas salivares contendo 400 μg de
proteínas totais, durante 2 horas de incubação na presença dos inibidores das
enzimas produtoras de H2S propargilglicina (PAG), β-ciano-L-alanina (BCA) e
ácido aminooxiacético (AOAA).

A Figura 12 mostra a geração de H2S pelo método de sulfeto de chumbo com
inibidores nas concentrações 2,5, 5, 10 e 30 mM. Na Figura 13 são mostrados
os resultados (como porcentagem da inibição de geração de sulfeto) para cada
um dos inibidores testados.

a)

b)
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b)

Figura 12 – Inibição da produção de H2S por 400 μg de proteínas totais do
homogeneizado de glândulas salivares submandibulares e sublinguais, durante
2 h de incubação, na presença dos inibidores de enzimas produtoras de H 2S
propargilglicina (PAG), β-ciano-L-alanina (BCA) e ácido aminoacético (AOAA).
Em (a), curva-padrão da geração de H2S. Em (b), geração de H2S na presença
dos inibidores, onde é observado que a inibição plena ocorreu apenas com o
AOAA na maior concentração (30 mM). B = branco; em ―Total‖ mostra-se a
geração de H2S obtida na ausência de qualquer inibidor.

Figura 13: Curva de porcentagem de inibição da produção de H 2S por amostra
de homogeneizado de glândulas salivares submandibular e sublingual (400 µg
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de proteína), durante 2 horas de incubação, na presença de diferentes
concentrações de inibidores. Observa-se que na concentração de 30 mM o
AOAA inibe completamente a geração de H2S, enquanto o PAG inibe 14% e o
BCA apenas 6%.

A Figura 14 mostra a inibição da geração de H 2S pelos homogenatos de
glândulas salivares submandibular e sublingual (400 µg de proteína), durante 2
horas de incubação, na presença de diferentes concentrações de inibidores e
suas associações. Inibidores puros foram utilizados nas concentrações de 10 e
20 mM, e nas associações estão na concentração final de 10 mM.
Observamos que a inibição da geração de H2S ocorre apenas na presença do
inibidor AOAA. Outros inibidores, mesmo que associados, não inibem a
geração do H2S pelas glândulas salivares quando comparados à geração total
da glândula.

Figura 14 – Inibição da produção de H2S em 400 μg de proteínas totais do
homogenato de glândulas salivares submandibulares e sublinguais, durante 2
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h de incubação. Em (a), curva-padrão da geração de H2S. Em (b), na presença
dos inibidores de enzimas produtoras de H 2S propargilglicina (PAG), β-ciano-Lalanina (BCA) e ácido aminoacético (AOAA), nas concentrações finais de 10
mM e 20 mM isoladamente ou em diferentes associações, como indicado.
Total indica a geração de H2S pelas glândulas
Nos experimentos empregando inibidores da geração de H 2S isoladamente ou
em associação (Fig. 15), observou-se que 20 mM de AOAA inibem 100% a
geração de H2S, enquanto 10 mM a inibem em 40%. Quando associados,
AOAA + BCA cada qual em concentração final de 10 mM, inibem 60% da
geração, ao passo que a associação AOAA + PAG (concentração final 10 mM
para cada inibidor) inibe a geração em 58%.
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Figura 15 – Inibição da geração de H2S em 400 μg de proteínas totais do
homogeneizado de glândulas salivares submandibulares e sublinguais, durante
2 h de incubação na presença dos inibidores de enzimas produtoras de H2S
propargilglicina (PAG), β-ciano-L-alanina (BCA) e ácido aminoacético (AOAA),
nas concentrações finais de 10 mM e 20 mM isoladamente ou em diferentes
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associações, como indicado. Nas associações, cada inibidor está na
concentração final de 10 mM.
7.4 Avaliação da Expressão Proteica por Western-Blotting

A expressão proteica das enzimas CBS, CSE e 3MST foi avaliada através do
método de Western-blotting, observando as bandas de peso molecular
aproximado de ~ 60 kDa, ~ 40,7, e ~32 kDa, respectivamente.

Estes experimentos demonstraram claramente que as glândulas salivares
parótida, submandibular e sublingual de camundongos expressam CSE e
3MST (Fig. 16 e 17), mas não expressam CBS (Fig. 16).

CSE

CBS
(quantidade de
proteína)

MW

(quantidade de
proteína)

MW

250
150

250
150

100
75

100
75
60 kDa

50

50

37

37

25

25
Parótida

Submandibular/
Sublingual

+

40,7 kDa

Parótida

Submandibular/
Sublingual

+

Figura16: Western blotting da expressão das enzimas CBS e CSE em
glândulas salivares parótida e submandibular/sublingual de camundongos.
Observa-se que há marcação para CSE enquanto CBS não é marcada.
+ = controle positivo (homogenato de cérebro para CBS ou de fígado para
CSE)
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3MST
(quantidade
de proteína)

MW
250
150
100
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50
37
32 kDa
25
Submandibular/
Sublingual
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+

+

Figura 17: expressão da enzima 3-MST em glândulas salivares parótida e
submandibular/sublingual

de

camundongos.

A

marcação

da

região

correspondente ao peso molecular da enzima 3MST confirma sua expressão
nas glândulas salivares maiores de camundongos.
(+ = controle positivo)
7.5 Análise de expressão gênica das enzimas geradoras de H 2S (CBS,
CSE e 3MST)

A análise da expressão gênica das enzimas geradoras de H 2S em amostras de
glândulas salivares de camundongos foi realizada pela reação em cadeia da
polimerase. Após transcrição reversa (RT-PCR), e a presença de mRNA para
essas enzimas como ilustra na Figura 18. As imagens mostram que as
glândulas sumandibular (SM) e sublingual (SL) de camundongos expressam
mRNA para CSE e 3MST, mas mRNA para CBS não é detectado.
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Figura 18 – Análise da expressão de mRNA para as enzimas CSE e 3MST e
CBS por reação em cadeia da polimerase após transcriptação reversa (RTPCR). GAPDH = gliceraldeído 3-fosfato dehidrogenase (controle interno), GD =
glândulas salivares maiores direitas, GE = glândulas salivares maiores
esquerdas, C = cérebro, F = fígado, R = rim, B = Branco, L = ladder de cDNA
(marcadores de pares de bases)

7.6 Secreção de

α-amilase

pelas glândulas submandibular/sublingual

“ex-vivo” sem estimulação e tratadas com atropina

Os perfis de secreção de α-amilase pelas glândulas salivares SM + SL de
camundongo em condições de não-estimulação são mostrados na Figura 19.
Observa-se que, nessas condições, há secreção de

α-amilase

de maneira

linear nos primeiros 160 minutos, com tendência a estabilizar-se após este
período. A presença de atropina reduziu significativamente a secreção de αamilase em relação à glândula sem estimulação e a diferença entre as curvas
é mostrada no painel A.
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A análise das áreas sob as curvas (painel B) mostra que, na presença de
atropina a secreção espontânea das glândulas é significativamente reduzida
(N/E 52800±2568 vs.N/E + atropina 26870±5042, P<0,05)
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Figura 19 – Perfis de secreção de α-amilase pelas glândulas salivares
submandibular + sublingual de camundongos. Painel A: Perfil da secreção de
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α-amilase pela glândula salivar sem estimulação em comparação com o perfil
de secreção de glândula não estimulada e tratada com atropina 10 μM. Painel
B: Valores de áreas sob as curvas (ASC) de secreção de α-amilase pelas
glândulas salivares (SM/SL) em função do tempo calculados com os dados
mostrados no painel A (**P˂0,05 n=6 para cada grupo experimental).

7.7 Secreção de

α-amilase sob estímulo colinérgico “ex-vivo”. Efeito dos

doadores de H2S e inibidores da sua síntese.

Os perfis de secreção de α-amilase pelas glândulas estimuladas com carbacol
(CCh, 1 nM – 1 mM), sem estimulação e sem estimulação na presença de
atropina (10 µM), são mostrados no painel A da Figura 20, onde podemos
observar que a secreção de α-amilase é aumentada pelo agonista colinérgico.
Os dados das áreas sob as curvas respectivas aparecem no painel B (CCh
3472,0±484,9 vs. N/E + Atropina 1116,0±127,1, P<0,005).
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Figura 20 – Painel A: Perfil da secreção de α-amilase pelas glândulas salivares
SM + SL de camundongo estimuladas com carbacol (1 nM – 1 mM), sem
estimulação e sem estimulação na presença de atropina (10 µM). Painel B:
Áreas sob as curvas (ASC) dos valores de secreção α-amilase mostrados no
painel A (CCh vs. N/E+Atropina ***P˂0,005, n=4 para grupo carbacol e
N/E+atropina, n=5 para o grupo N/E).

Neste particular, concentrações de carbacol na faixa de 1 nM a 1 mM não
produziram variações significativas em relação aos resultados com a faixa de 1
nM a 1 µM. Assim, elegeu-se esta faixa de concentrações para todos os
ensaios subsequentes.

Os resultados típicos obtidos com este desenho experimental podem ser vistos
no painel A da Figura 21, onde observamos a curva concentração-resposta de
secreção de α-amilase em resposta à estimulação colinérgica pelo carbacol
(CCh, 1 nM a 1 µM) em comparação com a secreção não estimulada e não
estimulada na presença de atropina. As áreas sob as curvas referentes a estes
resultados aparecem no painel B (CCh 1405,0±73,8 vs. N/E+Atropina
648,3±43,7 P<0,0001).
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Figura 21- Painel A: Curva concentração-resposta da secreção de α-amilase
de glândulas salivares SM + SL de camundongos estimuladas por carbacol,
não estimuladas (N/E) e não estimuladas tradas com atropina. Painel B: Áreas
sob as curvas (ASC) dos valores de secreção de α-amilase mostrados no
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painel A (***P˂0,0001 CCh vs. N/E e N/E + atropina, n = 8 para os
experimentos com CCh e n=5 para os demais grupos).

No sentido de estudar a influência do gasotransmissor H 2S sobre a secreção
de α-amilase pelas glândulas salivares SM + SL de camundongo sob estímulo
colinérgico, realizamos experimentos em que a estimulação da secreção pelo
agonista colinérgico carbacol (CCh, 1 nM - 1µM) foi feita na presença de PAG
(10 mM) ou AOAA (20 mM), inibidores das enzimas CSE e CBS
respectivamente, responsáveis pela síntese do H2S.
A curva dose-resposta para a estimulação da glândula salivar com carbacol na
presença dos inibidores pode ser observada no painel A da Figura 22, onde
fica evidente que a curva de estimulação CCh-AOAA é mais baixa que a
estimulação com CCh apenas. No painel B está plotada a análise das áreas
sob as curvas produzidas por esta estimulação, verificando-se que a presença
de AOAA 20 mM (mas não a de PAG 10 mM) inibiu significativamente a
secreção de α-amilase sob estimulação com carbacol (CCh 1405,0±73,8 vs.
CCh+AOAA 832,4±278,8, P<0,05).
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Figura 22 – Painel A: Curvas concentração-resposta da secreção de α-amilase
pelas glândulas salivares submandibular e sublingual, em condições de nãoestimulação ou em resposta à estimulação com carbacol (CCh 1 nM – 1 µM)
isoladamente ou na presença dos inibidores da síntese de H2S, PAG ou
AOAA. Painel B: Áreas sob as curvas (ASC) calculadas a partir dos dados do
painel A (CCh vs. CCh + AOAA 20 mM, *P<0,05, n = 8 para grupo CCh, n = 6
para os demais grupos experimentais).
A fim de verificar a influência do H2S sobre a secreção de α-amilase pelas
glândulas salivares SM + SL de camundongo sob estímulo colinérgico, em
outra série de experimentos as glândulas foram estimuladas com carbacol na
presença de doadores de H2S. As glândulas foram incubadas em solução de
Krebs contendo o reagente de Lawesson (LR), um doador orgânico de H 2S.
Duas concentrações do reagente foram ensaiadas: 0,1 µM e 100 µM.

As curvas concentração-resposta para este experimento são mostradas no
painel A da Figura 23, evidenciando que nestas condições o LR (0,1 µM) é
capaz de potencializar o aumento da secreção de α-amilase induzido pelo
CCh. As áreas sob as curvas obtidas nesses experimentos aparecem no painel
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B verificando-se que o LR na concentração mais baixa aumenta a secreção de

α-amilase enquanto na mais baixa não interfere (CCh 1405,0±73,8 vs.
CCh+LR 0,1 μM 2262,0±460,0 P<0,05).
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Figura 23 – Secreção de α-amilase pelas glândulas salivares submandibular e
sublingual de camundongo Painel A: Curva dose-resposta em condições de
não-estimulação (N/E) ou por estimulação por carbacol (CCh, 1 nM – 1 µM)
isoladamente ou na presença de reagente de Lawesson (LR, 0,1 µM ou 100
µM. Painel B: Áreas sob as curvas (ASC) calculadas a partir dos dados do
painel A. (N/E vs. CCh + LR 0,1 µM, *P˂0,05, n = 8 para CCh (1 nM – 1 µM),
n = 5 para os demais grupos experimentais).
7.8 Secreção de α-amilase em resposta à estimulação adrenérgica “exvivo”. Efeito dos doadores de H2S e inibidores da sua síntese.

A fim de verificar a influência da via adrenérgica sobre a secreção de

α-

amilase, realizamos experimentos com isoproterenol, um agonista βadrenérgico inespecífico clássico, nas concentrações 1 nM a 10 µM.

A curva clássica de concentração-resposta é mostrada no painel A da Figura
24, onde se pode observar a diferença clara entre a secreção estimulada por
isoproterenol versus a secreção estimulada. O cálculo das áreas sob as curvas
(ASC) resultantes desse experimento (painel B) mostra diferença significativa
entre a secreção com estimulação adrenérgica e aquela observada pela
glândula não estimulada (ISO 3359,0±517,0 vs. N/E 1393,0±41,2 P<0,05).
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Figura 24 Painel A: Curva dose resposta da secreção de da secreção de

α-

amilase induzida por isoproterenol (1 nM – 10 µM) vs secreção não
estimulada. Painel B: ASC da secreção de

α-amilase

induzida por

isoproterenol (1 nM – 10 µM) vs. secreção não estimulada (ISO vs. N/E
**P˂0,05, n = 5).

A eventual influência do gasotransmissor H2S sobre a secreção de

α-amilase

mediada pela via adrenérgica foi investigada quantificando essa secreção
estimulada pelo isoproterenol na presença de inibidores das enzimas
responsáveis pela síntese do H2S, PAG (10 mM) ou AOAA (20 mM).
O painel A da Figura 25 resume esses resultados demonstrando a curva
concentração-resposta de secreção de

α-amilase

da glândula salivar sem

estimulação, estimulada por isoproterenol (ISO, 1 nM – 10 µM) somente e
estimulada por isoproterenol na presença de PAG ou AOAA, enquanto o painel
B mostra o resultado do cálculo das áreas sob as curvas dos resultados (ISO
2954,0±505,2 vs. ISO-AOAA 536,0±67,5, P<0,0001).
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A estimulação adrenérgica aumentou a secreção de

α-amilase,

enquanto o

AOAA 20 mM diminuiu essa secreção aos níveis basais (sem estimulação).
Por outro lado, a incubação das glândulas com isoproterenol na presença de
PAG (10 mM) não interferiu na secreção de

α-amilase

estimulada com o

agonista adrenérgico.
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Figura 25 – Painel A: Curva concentração-resposta da secreção da

α-amilase

ao isoproterenol na presença dos inibidores da síntese de H 2S comparada a
curva de secreção induzida pela estimulação somente com isoproterenol (1 nM
– 10 µM) ou sem estimulação. A Figura mostra que a secreção induzida por
isoproterenol na presença do inibidor AOAA 20 mM é reduzida a níveis obtidos
quando a glândula não passa por processo de estimulação. Painel B: ASC da
secreção de

α-amilase dos resultados obtidos no painel A (ISO vs. ISO-AOAA

*** P˂0,0001, n=5).

A influência observada do H2S sobre a salivação induzida por via adrenérgica
(v. Figura 25A e B) foi explorada em contraprova estimulando as glândulas
salivares submandibular e sublingual com isoproterenol (1 nM – 10 µM) na
presença dos doadores de H2S NaHS (100 µM) e LR (0,1 µM) e os resultados
são mostrados abaixo. O painel A (Figura 26) referem-se as curvas
concentração-resposta obtidas neste experimento para glândulas sem
estimulação, estimuladas por isoproterenol (1 nM – 10 µM) e estimuladas por
isoproterenol (1 nM – 10 µM) na presença de NaHS, onde observa-se que a
presença do LR (0,1 µM) aumenta a secreção de α-amilase pelas glândulas.
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Figura 26 – Painel A: Curva concentração-resposta para a secreção de

α-

amilase de glândulas salivares submandibular e sublingual estimuladas por
isoproterenol (1 nM – 10 µM) na presença ou ausência de doadores de H 2S.
Painel B: ASC da secreção de

α-amilase.

Glândulas sem estimulação,

estimuladas por isoproterenol (1 nM – 10 µM) e estimuladas por isoproterenol
(1 nM – 10 µM) e tratadas com NaHS 100 µM e LR 0,1 µM ( ISO vs. ISO-LR
***P˂0,0001, n=5).

7.9 Secreção de

α-amilase

em resposta à estimulação com reagente de

Lawesson na ausência de estimulação autonômica

Com a finalidade de investigar a possibilidade de o gasotransmissor H 2S influir
sobre a secreção basal (não-estimulada) de α-amilase, as glândulas salivares
submandibular e sublingual foram incubadas com concentrações crescentes
de reagente de Lawesson na ausência de qualquer outro estímulo.

A curva concentração-resposta é apresentada no painel A da Figura 27, onde
se observa que o efeito do LR é bifásico, ou seja, baixas concentrações podem
estimular a secreção de amilase, enquanto altas concentrações podem inibi-la.
A análise das áreas sob as curvas (painel B) revelou que a diferença entre a
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secreção não estimulada e a secreção estimulada pelo reagente de Lawesson
(10 nM – 1 µM) onde é possível observar que baixas concentrações estimulam
a secreção de α-amilase. No painel C pode-se observar que o reagente de
Lawesson (1 µM – 100 µM) diminui de forma significativa a secreção de αamilase (N/E 0,062±0,010 vs. LR 0,025±0,005, P<0,05).
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C
Não estimulada vs Reagente de Lawesson (1 M - 100 M )

*
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Figura 27 – Secreção de

LR 1 M - 100 M

α-amilase pelas glândulas salivares submandibular e

sublingual de camundongo sob estímulo do doador orgânico de H 2S, reagente
de Lawesson (LR). Painel A: secreção em resposta ao LR em comparação
com a salivação não estimulada. Painel B: Áreas sob as curvas (ASC) da
secreção de α-amilase não estimulada versus secreção estimulada por LR 10
nM – 1 µM. Painel C: Áreas sob as curvas (ASC) da secreção de α-amilase
não estimulada versus secreção estimulada por LR 1 µM – 100 µM (*P<0,05,
n=6).

Para verificar a possibilidade de haver interferência química direta do LR sobre
a α-amilase secretada, amostras do incubado de glândulas salivares em meio
Krebs foram analisadas com diferentes concentrações desse doador de H 2S. O
resultado da análise áreas sob as curvas para os resultados obtidos neste
experimento foram comparados à secreção que não passou por qualquer
interferência. Esses resultados estão expressos na Figura 28 (N/E 0,398±0,10
vs. LR 0,393±0,06, P>0,05).
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Figura 28: Análise da interferência do reagente de Lawesson sobre a αamilase final secretada pela glândula salivar em comparação com a secreção
que não passou por qualquer tratamento (P>0,05, n=6).

7.10 Secreção de

α-amilase

em resposta ao tratamento da glândula

salivar com glibenclamida

Dada a possibilidade de os canais de potássio poderem influenciar na
secreção de

α-amilase

das glândulas salivares, nos experimentos seguintes

analisamos a secreção de

α-amilase

em resposta ao tratamento com

glibenclamida.

O painel A da Figura 29 mostra a curva concentração-resposta da glândula
para a estimulação com glibenclamida (GLI, 1 nM – 100 µM)

versus a

secreção não estimulada e em comparação com a secreção produzida apenas
na presença do dimetil sulfóxido (DMSO), que é utilizado na preparação como
veículo para a glibenclamida.

No painel B observamos as áreas sob as curvas (ASC) de secreção de

α-

amilase nos grupos secreção não estimulada, glibenclamida e DMSO.
Podemos observar que a glibenclamida diminui significativamente a secreção

84

de

α-amilase,

enquanto seu veículo (DMSO) isoladamente é capaz de

aumentar a secreção de maneira significativa (N/E 1844,0±59,8; GLI
1028,0±32,1 e DMSO 2769,0±6,0, P<0,0001 entre todos os grupos).
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Figura 29 – Painel A: Curva de secreção de

DM

SO

α-amilase

nos grupos secreção

não estimulada, glibenclamida e DMSO. Painel B: Áreas sob as curvas da
secreção de α-amilase nos grupos glibenclamida, secreção não estimulada e
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DMSO (***P˂0,0001 entre os grupos, n= 6 para N/E e n=4 para os demais
grupos experimentais).

A figura 30 descreve a secreção de

α-amilase

em resposta a uma

concentração única de glibenclamida (10 µM) e uma concentração única de LR
(0,1 µM). A primeira coluna (Basal LR) refere-se à primeira coleta sem
estimulação, a coluna LR 0,1 µM representa a glândula após a estimulação
com reagente de Lawesson. A seta indica o ponto onde a glândula foi lavada
para eliminar todos os resíduos de LR. Na coluna Basal GLI a secreção de

α-

amilase quando as glândulas foram estimuladas com glibenclamida (10 µM) a
seguir na coluna GLI+LR vemos a secreção de

α-amilase quando a glândula

passa por tratamento com LR (0,1 µM) após o tratamento com a glibenclamida
(Basal LR 100±0 vs. GLI + LR 559±162,3 P<0,05; Basal GLI 67,3±22,67 vs.
GLI + LR 559±162,3 P< 0,05).
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Observa-se que a secreção de

α-amilase

é fortemente estimulada por LR e

também por glibenclamida, porém a associação de ambos os estimulantes não
resultou em estimulo maior do que a soma de ambos isoladamente.
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8 DISCUSSÃO

Nas últimas décadas o H2S vem sendo cada vez mais consistentemente
descrito como gasotransmissor em uma série de funções orgânicas, com
definido e importante papel na manutenção e/ou modulação de diversas
atividades fisiológicas.

Seus efeitos sobre o sistema cardiovascular, sistema nervoso central,
inflamação, funções gastrintestinais, urogenitais e respiratórias (LI; ROSE;
MOORE, 2011) tornam-se cada vez mais reconhecidos.

Estudos mostram que o H2S regula positivamente a expressão de IL-6 e IL-8
induzidas por LPS em fibroblastos periodontais por ativação do NF-B, o que
pode levar ao desenvolvimento de periodontite (CHI; OUYANG; WANG, 2014).
Por outro lado, estudos do nosso grupo demonstraram que o desenvolvimento
da periodontite é significativamente reduzido em animais tratados com
fármacos derivados de anti-inflamatórios não-esteroides doadores de H2S ou
com o próprio NaHS. Sob a ação destes fármacos pôde-se comprovar
significativa redução na progressão da perda óssea. Ademais, demonstrou-se
também que doadores de H2S são capazes de diminuir tanto a infiltração de
células inflamatórias como a perda de tecido conjuntivo (HERRERA et al.,
2015).

Recentemente foi relatado que os núcleos de células ductais acinares da
parótida de rato expressam as enzimas produtoras de H 2S CBS e CSE, numa
indicação de que esse gás deve desempenhar um papel funcional nessa
glândula (MOUSTAFA; HABARA, 2015).

Algumas publicações concentram-se no papel modulador do H2S sobre a
progressão tumoral. Neste sentido, glândulas salivares que apresentam
carcinoma mucoepidermoide, uma neoplasia epitelial maligna comum nestas
glândulas, apresentam níveis aumentados das enzimas CBS, CSE e 3MST,
numa possível indicação de que o metabolismo de H 2S possa ser utilizado,
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pelo menos em parte, para o crescimento e manutenção do tumor (KIM et al.,
2018). Em observação diametralmente oposta, outros estudos demonstraram
que o H2S é capaz de inibir o crescimento tumoral, o que foi demonstrado com
camundongos portadores de melanoma. Nesses experimentos, verificou-se
que o tratamento com dialil trissulfeto (DATS) promove aumento das enzimas
CBS e CSE e, em decorrência, há aumento da concentração plasmática de
H2S, com subsequente inibição no desenvolvimento metastático e na
progressão do tumor (CICCO et al., 2019).

À primeira vista inconsistentes, estes efeitos contrastantes sobre o câncer
podem ser explicados pela resposta farmacológica ao H 2S não concentraçãodependente (―bell-shaped curve‖), onde baixas concentrações (como as
devidas à produção de H2S endógeno) tendem a promover o desenvolvimento
de células tumorais, enquanto concentrações maiores (geradas a partir de
doadores de H2S adicionados exogenamente) tendem a inibir a proliferação de
células cancerígenas (HELLMICH; SZABO, 2015). Levando-se em conta que
diferentes tipos de câncer utilizam diferentes vias associadas ao H 2S,
considera-se que o efeito final de sobrevivência ou morte da célula tumoral é
definido, em última instância, pela concentração de H 2S vigente conforme o
tipo de célula modulada (HELLMICH; SZABO, 2015).

Os diversos estudos conduzidos pelo nosso grupo sobre os efeitos do H 2S
(EKUNDI-VALENTIM et al., 2013; COAVOY-SÁNCHEZ et al., 2016; COAVOYSÁNCHEZ; COSTA; MUSCARÁ, 2019) demonstraram a participação desse
gasotransmissor em funções gastrintestinais, em fenômenos de dor e de
dermatite atópica, além de comprovar seus efeitos anti-inflamatórios.

Especialmente no caso das funções gastrintestinais, chamou-nos a atenção a
grande importância da saliva para a manutenção da homeostase bucal e geral
bem como para a qualidade de vida, o que nos levou a investigar a possível
participação do H2S na fisiologia do sistema salivar.
O animal eleito para nossos experimentos foi o camundongo, devido às
características de facilidade de reprodução e manutenção dessa espécie,
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aliado ao fato de suas glândulas salivares serem bem conhecidas e estudadas.
É sabido que, em roedores, a glândula salivar submandibular apresenta um
dimorfismo sexual notável, andrógeno-dependente: no macho, o sistema de
ductos tem um segmento diferenciado cujas células contêm grânulos no
citoplasma, caracterizando o aspecto que levou à denominação de "ducto
granuloso", ausente na fêmea (MINETTI et al., 1985). Esta diferenciação foi
especialmente estudada em camundongos, que apresentam dimorfismo cerca
de 1.000 vezes mais pronunciado que em ratos.

Assim, de início fomos confrontados com a possibilidade de fazermos nosso
estudo em machos ou fêmeas levando em conta o dimorfismo citado. No
presente trabalho decidimos estudar as fêmeas, pelo fato de que, em
humanos, a incidência de disfunções salivares é maior em mulheres
(PEDERSEN et al., 2018).

Apesar da demonstração de que os núcleos de células ductais acinares da
parótida de rato expressam as enzimas produtoras de H 2S CBS e CSE
(MOUSTAFA; HABARA, 2015), não há dados consistentes na literatura sobre
se o mesmo ocorre em glândulas salivares de camundongo. Outro aspecto
fundamental é o fato de o H2S ter sido demonstrado como participante, de
alguma forma, na fisiopatologia de tumores (KIM et al., 2018, CICCO et al.,
2019), havendo a clara necessidade de demonstrar, de forma inequívoca, que
as glândulas salivares de camundongos são capazes de gerar H 2S.
Nesse sentido, empregamos o método do sulfeto de chumbo – técnica
bastante utilizada no nosso laboratório e muito confiável – para verificar a
geração de H2S pelas glândulas salivares maiores do camundongo.
Comprovamos, de fato, que as glândulas salivares parótida, submandibular e
sublingual do camundongo são capazes de produzir H 2S, porém impunha-se
padronizar o período ideal de incubação para uma melhor análise da geração.

Nas nossas condições, as glândulas salivares submandibular e sublingual do
camundongo são capazes de gerar H2S a partir de 60 minutos de incubação,
sendo que o tempo ideal para a análise densitométrica da geração de sulfeto
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por precipitação de sulfeto de chumbo encontra-se no tempo de 120 minutos.
Após este período ocorre uma saturação e os resultados deixam de ser
lineares com o tempo e assim não mais confiáveis para fins de comparações
entre os grupos (por exemplo, devido a tratamentos).

É estratégia geralmente aceita que a demonstração da geração de
determinado fator tenha, como contra-prova, a inibição de elementos
participantes de sua síntese. Coerentemente com esse raciocínio, utilizamos
os inibidores comumente empregados para a inibição da geração de H2S,
PAG, BCA e AOAA

(ASIMAKOPOULOU et al., 2013)

nos nossos

experimentos, a fim de demonstrar seu efeito sobre nosso modelo
experimental.

As baixas concentrações de inibidores utilizadas (0,32–5 mM) mostraram-se
incapazes de exercer qualquer efeito inibitório sobre a geração de H 2S pela
glândula salivar. Já experimentos realizados com uma faixa de concentrações
mais alta (2,5–30 mM) mostraram que só o AOAA foi capaz de bloquear
parcialmente e totalmente a geração de H 2S nas concentrações respectivas de
10 mM e 30 mM. Mesmo na maior concentração (30 mM), o BCA não
apresentou efeito inibitório relevante sobre a geração de H 2S. Igualmente, a
atividade inibitória do PAG (30 mM) sobre a geração de H 2S foi bastante
discreta.

Quando associados, esses inibidores continuam exercendo seus efeitos
inibitórios apenas em altas concentrações, e apenas quando há presença de
AOAA no meio de incubação. Esses achados nos levam a concluir que o
AOAA é o inibidor mais eficaz da geração de H 2S nas glândulas salivares. Em
consonância com este achado, é possível inferir que a geração de H2S por
estas glândulas seja devida à atividade de CBS. Um fato que pode corroborar
esta interpretação são os achados de Moustafa e Habara, 2015, que
descrevem a presença de CBS em parótidas de ratos.

Nesta altura de nossos experimentos impunha-se investigar quais enzimas
produtoras de H2S estariam presentes nas glândulas salivares. Realizamos

91

então análises de Western-blotting e PCR, as quais confirmaram a presença
das enzimas CSE e 3MST. Foi possível também comprovar que a enzima CBS
não foi detectada por nenhum dos métodos utilizados, levando-nos a afirmar
que as glândulas salivares submandibular e sublingual do camundongo não
expressam a CBS.

Para que cotejássemos nossos resultados com os achados na literatura,
analisamos também por Western-blotting e PCR as glândulas parótidas, tendo
igualmente comprovado que, nestas, apenas foi detectada a expressão de
CSE e 3MST, não havendo indícios da presença de CBS. Portanto, nossos
resultados apontam inequivocamente que, no camundongo, as três glândulas
salivares maiores (parótida, submandibular e sublingual) expressam apenas
CSE e 3MST, diferentemente do que é relatado pela literatura para parótidas
de ratos, que, além das demais, expressam também a enzima CBS,
demonstrada com técnicas de imuno-histoquímica (MOUSTAFA; HABARA,
2015).

Embora o AOAA seja descrito por alguns autores como inibidor seletivo para
CBS (ROY et al., 2012), em nossos experimentos constatamos que este
composto inibiu de forma eficiente a CSE e consequentemente a síntese de
H2S, o que é condizente com os achados de Asimakopoulou e colaboradores,
(2013).

Uma vez comprovada a presença de enzimas geradoras de H2S nas glândulas
salivares submandibular e sublingual do camundongo, impunha-se avaliar a
interferência desse gasotransmissor na secreção salivar.Para tanto decidimos:
Estudar a secreção de α-amilase ex-vivo por estas glândulas, conforme técnica
adaptada de YAMANISHI et al., 2015.
Num primeiro momento verificamos que a glândula secreta α-amilase de
maneira contínua e linear durante os primeiros 160 minutos após sua
dissecção, e que posteriormente a este período ela tende a estabilizar-se.
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Conhecendo as relações célula-nervo nas glândulas salivares (PROCTOR;
CARPENTER, 2007), levantamos a hipótese de que a glândula pudesse
utilizar-se de uma "reserva" de neutrotransmissor que explicasse essa
atividade secretória espontânea.

Esta hipótese foi testada com experimentos em que fizemos a incubação da
glândula com atropina, um antagonista muscarínico convencional (CASAROSA
et al., 2010). Observamos, nesses experimentos, que a hipótese não pôde ser
inteiramente comprovada, pois a quantidade de α-amilase secretada diminuiu,
porém a diminuição não foi total, havendo ainda manutenção de certa
secreção. Resultados do nosso laboratório, não mostrados, atestam ainda que
o propranolol , um antagonista adrenérgico, também não é capaz de inibir
completamente a secreção de α-amilase completamente, e que a soma da
inibição com os dois inibidores tão pouco chega a zero. Nosso achado está, de
fato, de acordo com a literatura, que demonstra haver um contínuo acúmulo de

α-amilase nos grânulos das células acinares e nas porções serosas das
células demilune (YAMAGISHI et al., 2014). Este acúmulo (e liberação basal)
certamente explicam nosso achado sob efeito de atropina.

As duas divisões do sistema nervoso autônomo modulam as funções
salivatórias de modo distinto e bem definido. O ramo simpático se utiliza do
AMPc

como

segundo

mensageiro,

o

que

promove

uma

extensiva

desgranulação das células acinares com exocitose proteica, resultando numa
salivação menos volumosa porém rica em proteínas. Já a via parassimpática é
responsável pela produção de uma saliva fluida e rica em eletrólitos (DEL
FIACCO et al., 2010). Dadas estas diferenças, decidimos observar os efeitos
do sulfeto de hidrogênio nessas vias por separado usando os agonistas
apropriados.

Para o estudo dos efeitos da via parassimpática, empregamos como
estimulante padrão o agonista muscarínico carbacol, que promove aumento da
[Ca2+]i igualmente nas três glândulas salivares maiores (KONDO et al., 2015) e
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adicionalmente

é

pouco

suscetível

a

degradação

por

ação

da

acetilcolinesterase tecidual..

Dados da literatura atestam que a estimulação por carbacol de receptores
muscarínicos pode ser bem demonstrada na faixa de concentração de 1 nM a
10 mM (JANG et al., 2015; TEOS et al., 2015; YAMANISHI et al., 2015;
ARAUJO et al., 2016). Sob as condições, realizamos alguns experimentos de
estimulação da secreção salivar para padronização do carbacol testando a
secreção salivar de α-amilase em duas faixas de concentração (1 nM a 1 mM)
e (1 nM a 1 μM). Não tendo sido constatadas diferenças significativas entre os
resultados obtidos nas duas situações, decidimos escolher a faixa de 1 nM a 1

μM como condição de trabalho para os experimentos subsequentes.
A possível influência do H2S endógeno sobre a salivação estimulada por via
colinérgica foi testada na presença de inibidores das enzimas responsáveis
pela geração de H2S.
Nossos resultados mostraram que, em presença de AOAA (20 mM) no banho,
a secreção de α-amilase pelas glândulas salivares submandibular e sublingual
estimulada pelo agonista muscarínico torna-se significativamente diminuída, ao
passo que o inibidor PAG (10 mM) não teve influência sobre essa secreção.
Este resultado é condizente com nossos experimentos de geração de H2S in
vitro, onde a inibição foi observada de maneira mais eficiente com o inibidor
AOAA.
A contraprova desses achados foi feita em experimentos de estimulação com o
agonista muscarínico carbacol nas glândulas tratadas com o doador orgânico
de H2S, o reagente de Lawesson. De início, este reagente foi utilizado em duas
concentrações (0,1 e 100 µM), com o intuito de rastrear alguma diferença
funcional eventualmente exercida por diferentes concentrações de H 2S.
Os resultados obtidos deixaram claro que, na presença de carbacol, o doador
de H2S LR teve efeito dose-dependente dual, isto é, na concentração de 100

94

µM não alterou a secreção de α-amilase, enquanto na de 0,1 µM aumentou
significativamente esta secreção quando comparada ao estímulo muscarínico
isoladamente.
Tomados em conjunto, estes resultados nos levam a concluir que, sob efeito
de estimulação colinérgica das glândulas salivares, baixas concentrações de
H2S potencializam os efeitos muscarínicos sobre a salivação aumentando a
secreção de α-amilase.
Estes efeitos nos levaram a uma maior imersão nos processos envolvidos na
secreção salivar via parassimpática. Nessa via, de fato, a cascata é
desencadeada pela proteína Gq, com aumento da concentração intracelular de
cálcio e envolvimento de canais de cloreto e potássio (DEL FIACCO et al.,
2010; PEDERSEN et al., 2018). Por outro lado, já está estabelecido que o H 2S
é capaz de interferir na atividade de canais e receptores de íons, incluindo
canais de K+, de Cl– e de Ca2+. Tomando estes fatos em conjunto, levantamos
a hipótese de que o efeito estimulador do H 2S sobre a secreção salivar
induzida por agonista colinérgico pudesse estar ligado a um ou mais desses
mecanismos envolvidos nesta via, ou seja: (i) diretamente na abertura dos
canais de K+, ou (ii) de canais de Cl –, ou ainda (iii) auxiliando na manutenção
das altas concentrações intracelulares de cálcio, o qual também tem influência
na abertura dos canais de K+.

De modo a verificar a possibilidade de o H2S atuar sobre canais de potássio
(KATP) utilizamos a glibenclamida, um conhecido bloqueador desse canais.
Primeiramente observamos que a incubação das glândulas salivares com
concentrações crescentes de glibenclamida provocou diminuição na secreção
de α-amilase, confirmando ser o canal de potássio (KATP) uma via importante
para essa secreção. A incubação da glândula com glibenclamida e reagente de
Lawesson mostrou aumento da secreção de α-amilase em relação aos níveis
basais tanto coletados antes do estímulo com o LR quanto em relação aos
níveis basais coletados antes do estímulo com glibenclamida.
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Embora não possamos até o momento entender todos os detalhes envolvidos
nessa interação, nossos resultados até o momento falam a favor de uma ação
do LR em nível de canais de potássio. Não obstante, estudos adicionais se
fazem necessários para melhor entender esses fatos, uma vez que o veículo
diluente da glibenclamida, o dimetil-sulfóxido (DMSO), mostrou interferir na
secreção de α-amilase.

Em outro braço de experimentos, nosso objetivo foi avaliar a influência do H 2S
na secreção salivar de α-amilase induzida via adrenérgica, cujo papel na
secreção salivar é não só quantitativa como qualitativa, ou seja, induz a
secreção de saliva em menor volume porém com maior conteúdo proteico
(KONDO; MELVIN; CATALAN, 2019)
O isoproterenol, um agonista β-adrenérgico não seletivo capaz de induzir a
estimulação da secreção salivar, foi testado nas concentrações 1 nM – 10 μM
(MURRAY et al., 2012), e em ensaios de padronização demonstrou sua
eficácia na estimulação em relação à salivação não estimulada, aumentando
significativamente a secreção de α-amilase.

Nessa nova série de experimentos, as glândulas salivares submandibular e
sublingual foram incubadas com os inibidores das enzimas CSE e CBS,
responsáveis pela síntese do H2S, PAG (10 mM) ou AOAA (20 mM)
respectivamente. Observamos que o AOAA (20 mM) inibiu de maneira
significativa a secreção de α-amilase em comparação com a secreção
estimulada pelo isoproterenol isoladamente, chegando esta inibição aos níveis
obtidos na secreção basal.
É importante ressaltar que a secreção de α-amilase pelo isoproterenol foi em
maior que aquela induzida pelo carbacol, confirmando as diferenças
comentadas acima quanto à qualidade da saliva secretada pelas vias
adrenérgicas e colinérgicas.
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A inibição da secreção de α-amilase observada com o AOAA nos levou a
inferir que a presença do H2S potencializa a secreção salivar de α-amilase
induzida por via adrenérgica, o que foi comprovado quando a estimulação
adrenérgica foi realizada em glândulas incubadas com os doadores de sulfeto
LR (0,1 μM) ou NaHS (100 μM).
Muito embora o NaHS não tenha apresentado efeitos sobre a secreção de αamilase, o reagente de Lawesson potencializou a secreção de α-amilase
induzida por via adrenérgica de maneira muito significativa, chegando a
duplicar a quantidade de α-amilase secretada. Uma das possíveis explicações
para essa divergência pode consistir no fato de o LR, por ser um doador
orgânico, possa a atravessar as membranas celulares com maior facilidade e
assim agir mais diretamente nos ácinos.
A via adrenérgica (que neste caso envolve a estimulação de receptores –
adrenérgicos acoplados à proteína Gs) ativa a adenilato ciclase e com o
consequente aumento do AMPc, o que estimula os efeitos secretórios das
glândulas salivares. Além disto, a fosfodiesterase 5 presente nas glândulas
submandibular e sublingual causa hidrólise do AMPc (KOMINE; SHIMOMURA,
2002) com consequente diminuição da exocitose proteica.
O aumento da secreção de α-amilase por estimulação adrenérgica quando a
glândula é tratada com o doador de H 2S pode estar relacionado a aumento de
AMPc pela estimulação direta da adenilato ciclase pelo H 2S (KIMURA, 2000)
ou ainda pela inibição da PDE 5 (BUCCI et al., 2010), como comentado acima.

Com base no relatado até aqui, os nossos experimentos iniciais deixaram claro
que o H2S é capaz de influenciar de maneira positiva a secreção de α-amilase
quando há estimulação adrenérgica ou colinérgica.
Mas é o H2S capaz de influenciar, per se, a secreção de α-amilase?
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Essa questão foi explorada em uma série de experimentos onde empregamos
apenas o reagente de Lawesson, na ausência de estimulação simpática ou
parassimpática. Nossos resultados mostraram que o H 2S exerce efeito dual,
dependendo da concentração. Neste sentido, baixas concentrações estimulam
a secreção de α-amilase enquanto altas concentrações

a reduzem

drasticamente. Estes efeitos podem estar relacionados à ação do H 2S nas vias
de secreção celular dependente de transporte iônico que se utiliza de canais
de potássio e de cloreto (PEDERSEN et al., 2018).
A diminuição da secreção de α-amilase por altas concentrações de H2S pode
ser devida à toxicidade do composto que já é bem relatada na literatura
(REIFFENSTEIN, 1992). Alternativamente, esse efeito poderia ser devido à
ação do H2S sobre os canais responsáveis pelo processo de secreção de
forma contrária ao que provavelmente ocorre com as baixas concentrações, ou
por fim devido a uma ação química do LR degradando a α-amilase que já foi
secretada.

A fim de afastar esta última hipótese, tratamos um produto de secreção salivar
com LR nas concentrações utilizadas em experimentos de indução (10 nM –
100 μM) e comparamos esses dados com a concentração inicial de α-amilase
deste mesmo produto. Os resultados obtidos atestaram que o LR não age de
forma direta sobre a α-amilase já secretada, inibindo sua atividade, numa forte
indicação de que sua ação é exercida sobre as células das glândulas salivares.

Embora outras abordagens experimentais possam ser necessárias para
melhor elucidar o mecanismo de ação do sulfeto de hidrogênio sobre a
secreção proteica das glândulas salivares submandibular e sublingual de
camundongo, nossos resultados até este momento são coerentes com a
interpretação de que esse gasotransmissor tem papel fisiológico definido sobre
essas glândulas, aumentando de maneira significativa a secreção de α-amilase
quando as glândulas são estimuladas por via autonômica e que mesmo sua
presença sem estimulação em pequenas concentrações é capaz de induzir
essa secreção. Também ficou claro que altas concentrações de H 2S inibem de
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maneira significativa a secreção de α-amilase pelas glândulas submandibular e
sublingual de camundongos.
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9 CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos podemos concluir que a produção de H2S
nas glândulas salivares de camundongos é decorrente da atividade das
enzimas CSE e 3MST em vista de a presença da enzima CBS não ter sido
detectada por ensaios de Western-blotting ou RT-PCR,
Com base nos experimentos de estimulação colinérgica e adrenérgica ―ex vivo”
das glândulas salivares submandibular e sublingual de camundongos na
presença de doadores de H2S e inibidores da sua síntese, podemos afirmar
que o H2S atua como um potencializador do estimulo salivatório desencadeado
por essas vias.

Comprovamos ainda que H2S, por si só, também atua sobre o processo de
salivação,

induzindo

a

secreção

de

α-amilase quando em baixas

concentrações e agindo de maneira oposta quando em concentrações acima
de 1 μM.

Com base nos experimentos realizados ex-vivo, novos estudos in-vivo podem
ser realizados a fim de esclarecer se o H 2S é capaz de aumentar o fluxo
salivar, além da secreção de α-amilase que já temos comprovada, e assim ser
utilizado no tratamento de pacientes que apresentam disfunções salivares
como a xerostomia e a hipossalivação.

É ainda interessante a possibilidade de estudar-se a influência do H2S sobre
outros constituintes da saliva como, por exemplo, a mucina, que é um
importante protetor contra o desenvolvimento de cáries.
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