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RESUMO

ALVES, M.C.O. Envolvimento do sulfeto de hidrogênio (H2S) 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 H2S 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 H2S-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 the
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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),
enquanto outros citam que o fluxo normal de salivação seria 600 mL por dia
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(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).

Figura 1 – Funções da saliva, mostrando resumidamente seus constituintes
básicos e seus papéis fisiológicos respectivos.
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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,
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
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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
síndrome de Sjögren, podem ser facilmente detectadas na saliva, pela análise
de

marcadores

específicos

(NUNES;

MUSSAVIRA;

BINDHU,

2015;
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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
transbordando essas estruturas para trás e na frente. A glândula é encerrada
dentro de uma divisão na fáscia (profunda) do pescoço. Os gânglios linfáticos
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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).
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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).

13

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).

14

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, penetrála. 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 Gq/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 HCO3–. 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 [Ca2+]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 H2S 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 3-mercaptopiruvato 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 [Ca2+]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).

Uma menor quantidade de H2S é sintetizada por via não-enzimática, por
redução de enxofre elementar usando espécies redutoras. A produção de H2S
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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 H2S 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).

Estes efeitos estão relacionados à atuação do H2S sobre seus alvos
moleculares.

Os

quais

incluem

sulfidração

de

proteínas

ricas

em
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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 H2S 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 H2S
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,
consistente com o papel do H2S como EDHF (YANG et al., 2008; KABIL;
MOTL; BANERJEE, 2014)
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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 H2S 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
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).
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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 Na2S
(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 H2S,
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
produzida sobre a enzima CBS não é exclusiva (ASIMAKOPOULOU et al.,
2013).
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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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