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Resumo

A xerostomia é uma queixa de muitos idosos e é considerada um grande
problema clínico no campo da geriatria. Análises histológicas tem demonstrado que
com o aumento da idade, o parênquima das glândulas salivares é gradualmente
substituído por tecido gorduroso e tecido conjuntivo. O fator de crescimento
epidérmico (EGF) e o receptor de EGF (EGFR) são sintetizados e secretados pelas
glândulas salivares (GS); no entanto, o papel fisiológico dessas proteínas na saliva e
na manutenção das GS ainda não foi totalmente elucidado. O objetivo deste estudo
foi avaliar alterações na expressão de EGF e EGFR nas glândulas submandibular
(SM), sublingual (SL) e labial menor (LM) durante o processo de envelhecimento
humano. Os casos foram divididos em dois grupos para comparação: grupo de
adultos, indivíduos entre 30 e 60 anos; e grupo de idosos, indivíduos acima de 60
anos. A expressão de EGF e EGFR foi avaliada por imunohistoquímica. As análises
quantitativas foram avaliada pelo software Image J.
Analisando as amostras de glândulas LM, SL e SM, observamos que a
expressão de EGFR foi mais evidente nos componentes serosos e ductos do que nas
células mucosas. O teste de Mann Whitney não demonstrou diferença na expressão
do EGFR entre o grupo adulto e o grupo idoso, para todos os grupos de GS analisados
(p> 0,05).
A expressão do EGF nas glândulas LM foi mais proeminente nas células
mucosas. A expressão de EGF nas células serosas das LM apresentou um padrão
mais granular no grupo de adultos e um padrão mais difuso no grupo de idosos (p<
0,05). Corrobora com esses dados as análises quantitativas, que mostraram que o
EGF teve maior expressão no grupo adulto do que no idoso (p< 0,05)..
A análise das glândulas SL mostrou que o EGF foi mais expresso nas células
serosas. Houve maior expressão de EGF no citoplasma das células ductais estriadas
do grupo idoso quando comparado ao adulto (p< 0,05). Análises quantitativas não
mostraram diferenças na expressão do EGF nas glândulas SL entre os grupos
analisados (p> 0,05)..
A expressão de EGF nas glândulas SM foi mais expressiva nas células
serosas e nos ductos. Comparando a expressão do EGF no grupo adulto com o idoso,
observamos que não foram detectadas diferenças significativas (p> 0,05). Analisando
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os dados quantitativos, também observamos que não houve diferença na expressão
do EGF entre os dois grupos (p> 0,05). A glândula que mais expressou EGF e EGFR
foi SM, seguida por SL e a que menos expressou essas proteínas foi a glândula LM.

Abstract
Xerostomia is a complaint of many elderly individuals and is considered a
major clinical problem in the field of geriatrics. Histological analysis has demonstrated
that with increasing age, the parenchyma of the salivary glands is gradually replaced
by fat and connective tissue. The epidermal growth factor (EGF) and EGF receptor
(EGFR) are synthesized and secreted by salivary glands (SG); however, the
physiological role of these proteins in saliva and in the maintenance of SG has not
been fully elucidated. The objective of this study was evaluate alterations in expression
of EGF and EGFR in the submandibular (SM), sublingual (SL) and minor labial (ML)
SG during the aging process. The cases were divided into two groups for comparison:
adult group, individuals between 30 and 60 years old; and elderly group, individuals
over 60 years old.

Expression of EGF and EGFR were evaluated by

immnunohistochemistry. Quantitative analysis were assessed by Image J software.
Analyzing the samples of ML, SL and SMSG, we observed that EGFR
expression were more evident in serous and duct components than in mucosal cells.
The Mann Whitney test demonstrated no difference in EGFR expression between the
adult and elderly group for all groups of salivary gland analyzed (p>0.05).
EGF expression in MLSG was more prominent in mucosal cells. EGF
expression in serous cells of MLSG presented a more granular pattern in the adult
group and a more diffuse pattern in the elderly group (p<0.05). Corroborates with this
data the quantitative analyzes, demonstrating that EGF had a greater expression in
the adult group than in elderly one (p<0.05).
The SLSG analysis showed that EGF were most expressive in serous cells.
There was higher expression of EGF in the cytoplasm of striated ductal cells of the
elderly group when compared to the adult group (p<0.05). Quantitative analyzes
showed no differences in EGFR expression, in SLSG between the groups analyzed
(p>0.05).
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EGF expression in SMSG was higher in serous cells and in the ducts.
Comparing EGF expression in the adult group with the elderly one, we observed that
no significant differences were detected (p>0.05). Analyzing the quantitative data, we
also observed that there was no difference in the EGF expression between the two
groups (p>0.05). EGF and EGFR was most expressed in SM, followed by SL. MLSG
expressed smaller quantities of these proteins.
1. Introdução
A saliva tem função essencial na mastigação, também é importante para fala,
paladar, manutenção os dentes, controle da halitose oral, além de manter o bom
funcionamento da mucosa oral e do trato gastrointestinal. Ela também tem
propriedades de ação contra microrganismos através de anticorpos e enzimas. A
saliva é secretada por 3 pares de glândulas maiores: parótida, submandibular e
sublingual e por várias glândulas menores espalhadas pela cavidade oral (NAGLER,
2004).
A xerostomia é uma das maiores queixas dos indivíduos idosos e é considerada
um grande problema de saúde na área da geriatria, visto que não menos que 25% e
até 50-60% da população acima dos 65 anos têm queixa de xerostomia (SHIP;
PILLEMER; BAUM, 2002). Por definição, “xerostomia” é uma sensação subjetiva de
“boca seca” e em mais de um terço dos casos não reflete uma real redução na taxa
de fluxo salivar. Apenas uma pequena porção dos pacientes que se queixam de
xerostomia apresentam um fator etiológico conhecido, como a “Síndrome de Sjogren”
ou radioterapia, na maioria dos pacientes a etiologia parece estar relacionada à idade,
à presença de doenças, ao uso de medicações ou simplesmente a causas idiopáticas
(BEN-ARYEH et al., 1984).
Estudos tem sido controversos, alguns demonstraram que morfologicamente
há mudanças no parênquima das glândulas salivares com o aumento da idade em
indivíduos normais, havendo uma diminuição na quantidade de ácinos, células
secretoras de saliva, que são substituídas por tecido adiposo e fibrosos (VISSINK;
SPIJKERVET; AMERONGEN, 1996). Existem outros estudos que mostram que a
função das glândulas continuou intacta em indivíduos idosos saudáveis, sem o uso de
medicamentos. Dessa forma, ainda é controverso na literatura se a diminuição do
fluxo salivar está relacionada ao envelhecimento do indivíduo por si só ou se está
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relacionada à presença de doenças de base e ao uso maior de terapia medicamentosa
(BEN-ARYEH et al., 1984).
O primeiro indício de que as glândulas salivares sofrem sim alterações com o
passar da idade, independentemente do fato de haver ou não consumo de medicação
é que existe uma substituição do parênquima glandular funcional por um tecido
adiposo e fibroso não funcional, que vem acompanhado por uma redução na produção
e na composição da saliva. (SCOTT, 1986; VISSINK; SPIJKERVET; AMERONGEN,
1996).

1.1 Aspectos histológicos das glândulas salivares
A estrutura da glândula consiste na união da unidade secretora terminal
esférica ou tubular chamada de ácino, juntamente com uma serie de ductos
ramificados que liberam a saliva na cavidade oral. As células acinares, em sua
maioria, são células serosas ou mucosas (JAEGER; FREITAS, 2016).
As células serosas possuem formato piramidal com a porção basal junto ao
estroma e seu ápice em direção ao lúmen. Nessas células são secretadas íons, água,
proteínas e glicoproteínas que tem atividade enzimática e antimicrobiana. As células
mucosas possuem formatos tubulares e são maiores que as células serosas e liberam
mucinas e glico-conjugados. Em associação pode haver semi-luas serosas
conectadas com as células mucosas. Estudos têm revelado que a composição
química e os padrões morfológicos dos grânulos secretórios são muito diferentes
quando comparamos as células serosas com as células mucosas (AMANO et al.,
2012).
As glândulas submandibular e sublingual têm componente misto das células
acinares, ou seja, são compostas por células serosas e mucosas. Já as labiais
menores têm em sua maioria ácinos mucosos (JAEGER; FREITAS, 2016).
A saliva é liberada das células acinares direto para o lúmen dos ductos que se
ligam até a liberação na mucosa oral. Os ductos são denominados como intercalar,
estriado e excretor (JAEGER; FREITAS, 2016).
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Os ductos estriados são compostos por epitélio colunar simples, além de
conduzir a saliva tem como função secretar e reabsorver eletrólitos e água do lúmen.
Além disso, estudos ultra estruturais, de células do ducto estriado tem demonstrado a
presença de grande quantidade de vesículas pequenas claras na porção apical do
citoplasma. Essas vesículas expressam marcadores histoquímicos para endocitose e
transcitose (BARKA, 1980).
Os ductos excretores são a porção final das glândulas salivares e transportam
a saliva para a cavidade oral. Sua estrutura é composta por epitélio pseudoestratificado colunar com presença rara de células caliciformes (MARTINEZMADRIGAL, MICHEAU, 1989).

Figura 1- Desenho esquemático ilustrando um adenômero de uma glândula
salivar submandibular (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1995)
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1.2 Fatores de crescimento
As glândulas salivares são reservatórios naturais de fatores de crescimento. O
fator de crescimento epitelial (epidermal growth factor-EGF) é sintetizado e secretado
por células das glândulas salivares, assim como o receptor do fator de crescimento
epitelial (EGFR), também é expresso por essas glândulas (KAGAMI et al., 2000). Os
fatores de crescimento são importantes para a reparação tecidual da mucosa oral e
do trato gastrointestinal (ZELLES et al., 1995).
Outro possível alvo para os fatores de crescimento produzidos pelas glândulas
salivares são as próprias células constituintes dessas glândulas. Poucos estudos tem
se dedicado a estudar a ação dos mesmos nos processos de proliferação e
diferenciação celular das próprias células do sistema glandular. Além disso, não
existem estudos na literatura que tiveram por objetivo avaliar mudanças no padrão de
expressão de fatores de crescimento no processo de envelhecimento das glândulas
salivares humanas.
O EGF é um polipeptídio de 53 aminoácidos encontrado em grande quantidade
nas glândulas submandibulares e na parótida. É estimulante da proliferação de grande
variedade de tipos celulares. O EGFR é um receptor de superfície celular especifico
para o EGF exercer sua função, tem peso molecular de 170 kDa (COHEN et al, 1982).
Já está bem estabelecido na literatura que a administração crônica de EGF em
roedores causa aumento das glândulas salivares e que a ativação do EGFR apresenta
um importante papel no processo de ramificação e morfogênese das glândulas
salivares. Os autores demonstraram que o EGF produzido por essas células exerce
um efeito autócrino, através da ligação do mesmo ao seu receptor de membrana
EGFR (BARKA; GRESIK; MIYAZAKI, 2005). Alguns autores indicam que os fatores
de crescimento tem relação direta com o envelhecimento e a mudança do parênquima
das glândulas.

2. Objetivos
O objetivo desse estudo foi avaliar alterações qualitativas e quantitativas no
padrão de expressão imunoistoquímica do fator de crescimento EGF e seu respectivo
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receptor EFGR, nas glândulas submandibular (SM), sublingual (SL) e glândulas
salivares labiais menores (LM) no processo de envelhecimento humano.

3. Métodos
3.1 Coleta das Amostras
A coleta das amostras foi realizada no Serviço de Verificação de Óbitos da
Capital. Foram coletadas glândulas LM, SL e SM de indivíduos do sexo masculino
com idade entre 30 a 93 anos. Os casos foram divididos em dois grupos para a
comparação:
Grupo de indivíduos adultos: indivíduos entre 30 e 60 anos de idade.
Grupo de indivíduos idosos: indivíduos com mais de 60 anos de idade.
3.2 Processamento das amostras e microtomia
As amostras foram fixadas em formol tamponado a 10%. Os espécimes foram
desidratados em série de etanol em concentração crescente (70%, 80%, 95%, 100%,
100%) 1 hora em cada solução, diafanizados em dois banhos de xilol, de 1,5h cada e
embebidos em parafina líquida dois banhos de 1,5h cada, através do uso do
processador automático de tecidos OMA DM-40 (OMA, São Paulo, Brasil). A inclusão
foi feita em parafina líquida através do uso do dispensador de parafina da marca OMA,
modelo IO-88 D (OMA, São Paulo, Brasil).
Selecionamos então um bloco de parafina de cada amostra para realizar os
cortes histológicos. Os cortes histológicos foram realizados em um micrótomo manual
da modelo Accu-cut® SRMTM (Sakura, Alphen aan den Rijn, Holanda) utilizando-se
navalhas descartáveis. De cada bloco de parafina contendo o material de biópsia
foram obtidos cortes seriados de 3μm. Os cortes utilizados para a realização das
técnicas de imunoistoquímica foram estendidos em lâminas de vidro pré-silanizadas
da marca (Starfrost, Knittel Glaser, Bielefeld, Alemanha).
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3.3 Imunoistoquímica
Realizamos reações imunoistoquímicas para os antígenos das seguintes
proteínas: EGF e EGFR. Para a realização das reações os cortes foram
desparafinados em dois banhos de xilol: o primeiro por 30 minutos, e o segundo por
20 minutos, os dois a temperatura ambiente. A seguir, foram reidratados em série
descendente de etanóis, a partir de duas passagens em etanol absoluto, seguidos por
duas passagens em etanol 95%, durante 2 minutos cada. Em seguida, os cortes foram
imersos em solução de hidróxido de amônio a 10% durante 10 minutos, para retirada
do pigmento formólico.
Após a lavagem em água destilada, as lâminas receberam tratamento de
recuperação antigênica. Este procedimento tem por objetivo restabelecer os sítios
antigênicos e romper as ligações cruzadas promovidas pelo formol. O tratamento
utilizado para a padronização dos dois anticorpos citados acima foi o de tampão citrato
10mM em banho-maria a 95-100oC por 30min e 10min esfriando na temperatura
ambiente.
Após o tratamento, os cortes foram novamente lavados em água destilada, em três
banhos de 5 minutos cada, e seguiram para o bloqueio da peroxidase endógena
tecidual, para o qual foram realizados dois banhos de 15 minutos em solução de
peróxido de hidrogênio a 6%. Em seguida os cortes foram novamente lavados em três
banhos de 5 minutos cada com água destilada, os cortes foram imersos uma vez em
solução de TRIS (Tris- hidroximetil- aminometano) pH 7,4, por 5 minutos.
Para o EGFR, as lâminas foram então submetidas à incubação com solução de
BSA 1% (BSA a 1% diluído em TRIS-HCL pH 7,4 com 5% de Soro Fetal Bovino) por
30 min para bloqueio de reações inespecíficas. Não foi preciso fazer o bloqueio para
o EGF. As laminas então foram submetidas aos anticorpos primários, que também
foram diluídos em solução de BSA a 1%. A diluição usada tanto para o anticorpo antiEGF, quanto para o anticorpo anti-EGFR foi de 1:100. Em seguida, as lâminas foram
lavadas em solução tampão TBST (TBST: solução de Tris pH= 7,4 com Tween 20 a
2%), em dois banhos de 5 minutos cada. Como soro secundário e complexo terciário
para os anticorpos anti-EGFR e anti-EGF foi utilizado o kit HiDef (Cell Marque, Rocklin,
CA, USA). Para a reação de revelação, as lâminas foram imersas em solução do
cromógeno diaminobenzidina (Dako Corporation, Glostrup, Denmark) por 10 minutos.
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Os cortes foram então lavados em água destilada e contra-corados com hematoxilina
de Harrys, por 2 minutos e novamente lavados em água destilada.
Após essa passagem as lâminas foram desidratadas em cadeia ascendente de
etanóis e diafanizadas em 3 banhos de xilol. As lâminas foram então montadas em
Permount (Fisher Scientific, Fair Lawn, NJ/USA), para exame ao microscópico de luz.
Os controles negativos foram os mesmos casos usados como controle positivo,
que foram submetidos à reação imunoistoquímica descrita acima com exceção da
incubação com o anticorpo primário, que foi substituída pela solução do BSA a 1%
sem o anticorpo primário.
Realizamos a técnica de imunoistoquímica nas amostras do nosso estudo
sempre em duplicata.

3.4 Análise Qualitativa
Foi feita uma análise descritiva do padrão de marcação do EGF e do EGFR nos
três grupos de glândulas analisados. Além disso, o Teste Exato de Fisher e o Teste
do Qui-quadrado foram aplicados a fim de verificar se havia alguma diferença entre o
grupo de adultos e o grupo de idosos na avaliação dos parâmetros: positividade e
negatividade, marcação nuclear e citoplasmática e padrão de marcação difusa e
granular, para as células serosas, mucosas e células ductais estriadas e excretoras.
Em relação aos ductos, os testes foram aplicados para avaliar se havia diferença entre
os grupos na marcação no lúmen. Em relação às células mucosas também foi avaliado
se havia diferença entre a marcação na porção basal das células e na membrana
celular. Os testes foram realizado através do Software Bioestat 5.0.

3.5 Analise quantitativa
Realizamos as análises de quantificação através do software WCIF Image J
(http://www.uhnresearch.ca/facilities/wcif/imagej/installing_imagej.htm). Para tanto
foram selecionados 7 campos na objetiva de 200X, em duas lâminas de cortes
seriados da mesma amostra das glândulas SM, SL e LM, assim foram selecionados
14 campos de cada amostra. Os campos para a quantificação foram obtidos em um
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fotomicroscópio Axiophot, câmara AxioCam MRc e software ZEN® (Carl-Zeiss,
Oberkochen, Germany) para posteriormente serem analisados pelo Software Image
J.
Em seguida abrimos

o software. Abrimos

as

imagens

adquiridas

no

fotomicroscópio, através do comando File/Open. Calibramos a imagem para o
aumento

em

que

foi

obtida

a

imagem.

Clicamos

em

Plugins/Spatial

calibration/Microscope Scale. Escolhemos a objetiva do microscópio de interesse.
Manter 1X1 no Camera Binning. Em seguida, clicamos em Global Calibration e demos
um ok. Subtraimos o fundo, clicamos em Process/Subtraction Background. Mantemos
Rolling ball status igual a 50 e deixamos clicado em White background, clicamos em
ok. Fizemos a deconvolução da cor, clicamos em Plugins/Colour functions/Colour
deconvolution, no Vectors, escolhemos H DAB e clicamos em ok. Esperamos um
pouco, até abrir 3 janelas (verde, marrom e azul). Fechamos as janelas azul e verde,
mantendo somente a marrom. Mantivemos a imagem original aberta (sem a
deconvolução) para comparação no momento de uso da subtração (Threshold).
Clicamos na imagem marrom e transformamos em 8-bits. Para tanto, clicar em
Image/Type/8-bits. A imagem ficará preto e branco. Iniciamos o processo de seleção
do que é considerado marcação positiva. Esse passo é essencial para estabelecer o
intervalo de tons que serão selecionados, o qual será aplicado para todos os
espécimes da amostra. Para tanto, clicamos em Image/Adjust/Threshold. No
Threshold, a linha superior de ajuste refere-se aos tons mais escuros e a linha inferior,
dos tons mais claros. Selecionamos que intervalo da taxa de variação de tons
Threshold) a ser utilizado seria de 0 a 180. Para quantificar a seleção, clicamos em
Analyze/Analyze Particles, demos ok e anotamos a porcentagem da Area fraction.
Para as análises estatísticas foram consideradas as médias obtidas a partir dos
valores quantificados para os 14 campos selecionados para cada amostra de glândula
salivar. Para cada campo selecionado, o software Image J calcula a porcentagem de
marcação da proteína em relação a área total do campo. Dessa forma os testes
estatísticos foram realizados considerando-se a porcentagem relativa de marcação de
cada proteína estudada. O teste estatístico escolhido para ver se havia diferença na
expressão das proteínas estudadas entre o grupo de adultos (indivíduos entre 30 e 60
anos) e o grupo dos idosos (Indivíduos com mais de 60 anos) foi o de Mann-Whitney,
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o nível de significância foi de 5%. O teste foi realizado através do Software Bioestat
5.0.
4. Resultados
4.1 Análise da expressão imunoistoquímica
4.1.1 EGFR
Glândula Labial Menor
As análises qualitativas da expressão do EGFR nas glândulas LM foram
realizadas em 24 amostras. O padrão de expressão do EGFR nas GLM foi bem
semelhante quando comparamos o grupo de adultos com o grupo de idosos.
Observou-se que a expressão do EGFR foi mais intensa nos ácinos serosos e nos
ductos, do que nos ácinos mucosos. Nas células serosas, incluindo as semi-luas
houve marcação granular e difusa no citoplasma. Em poucos casos houve expressão
no núcleo (Figura 8 A e D).
Nas células ductais, tanto do ducto estriado quanto do ducto excretor houve
marcação no citoplasma e o padrão de expressão foi difuso e granular. Em nenhum
caso houve expressão no núcleo. Em alguns ductos também houve expressão no
lúmen (Figura 8 A e D).
Nos ácinos mucosos a expressão do EGFR foi mais sutil, e ficou localizada na
porção basal da célula e na membrana de forma predominantemente difusa. (Figura
8 A e D)
Os adipócitos foram positivos para o EGFR em todos os casos de GLM tanto
no grupo de adultos como no grupo de idosos.
O Teste Exato de Fisher e o Teste do Qui-quadrado mostraram que não houve
diferença estatisticamente significante entre os grupos nas GLM, para nenhum dos
parâmetros analisados (p≥0,05).
Na análise quantitativa os resultados obtidos através do software Image J
demonstraram os seguintes resultados para expressão EGFR nas GLM: foram
quantificados 24 casos, desses 10 casos eram de adultos (de 30 a 59 anos) e 14
casos de idosos (de 60 a 93 anos).
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Figura 2-Diagrama de Dispersão da expressão do EGFR nas GLM pela idade dos
indivíduos

Conforme observado no gráfico de dispersão a expressão do EGFR nas GLM
ficou na maioria dos casos, abaixo dos 5%.
O Teste de Mann Whitney mostrou que não houve diferença estatisticamente
significante na expressão do EGFR entre os dois grupos analisados, p=0,26.
A média de expressão do EGFR nas GLM foi de 2,46%, a média de expressão
no grupo de adultos foi de 2,28% e nos idosos de 2,60%.

Glândula Sublingual
As análises qualitativas da expressão do EGFR nas Glândulas Sublinguais
(GSL) foram realizadas em 27 casos. O padrão de expressão do EGFR nas GSL foi
bem semelhante quando comparamos o grupo de adultos com o grupo de idosos. A
análise das amostras, demostrou que o EGFR foi mais expresso nos ácinos serosos
e nos ductos. Houve pouca expressão nas células mucosas. Nas células serosas, o
EGFR se expressou de forma predominante no citoplasma, a marcação foi em sua
maioria granular, mas em muitos casos a expressão ocorreu de forma difusa. Poucos
casos apresentaram marcação nuclear (Figura 8 B e E).
17

Nos ductos tanto no estriado quanto no excretor o EGFR foi bastante expresso
no citoplasma da célula e o padrão de expressão foi tanto difuso quanto granular. Em
poucos casos observamos marcação no lúmen dos ductos. Apenas um caso
apresentou marcação nuclear (Figura 8 B).
Poucos casos demonstraram expressão do EGFR nos ácinos mucosos. A
expressão foi predominantemente difusa, na porção basal das células. Poucos casos
apresentaram marcação na membrana celular e isso ocorreu somente nos indivíduos
adultos. (Figura 8 B e E)
Os adipócitos foram positivos para o EGFR em todos os casos de GSL tanto
no grupo de adultos como no grupo de idosos. (Figura 8 B e E)
O Teste Exato de Fisher e o teste Qui-quadrado mostraram que não houve
diferença estatisticamente significante entre os grupos nas GSL, para nenhum dos
parâmetros analisados (p≥0,05)
Na análise quantitativa os resultados obtidos através do software Image J
demonstraram os seguintes resultados para expressão EGFR nas GSL: foram
quantificados 27 casos, 12 casos de adultos (de 30 a 59 anos) e 15 casos de idosos
(de 60 a 93 anos).
Figura 3- Diagrama de Dispersão da expressão do EGFR nas GSL pela idade dos
indivíduos
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O gráfico de dispersão demonstrou que a expressão do EGFR na GSL ficou na
maioria dos casos, abaixo dos 10%.
O teste de Mann Whitney demonstrou não haver diferença estatisticamente
significante na expressão do EGFR nos dois grupos analisados, p=0,79.
A média de expressão do EGFR nas GSL foi de 5,98%, 6,9% nos adultos e
5,19% nos idosos.
Glândula Submandibular
As análises qualitativas da expressão do EGFR foram realizadas nas glândulas
submandibulares (GSM) em 26 casos. O padrão de expressão do EGFR nas GSM
também foi bem semelhante quando comparamos o grupo de adultos com o grupo de
idosos A expressão do EGFR foi maior nos ácinos serosos e nos ductos. Houve pouca
expressão nas células mucosas. Nos ácinos serosos, a expressão do EGFR foi
predominantemente citoplasmática, com marcação difusa e granular. Não houve
marcação nuclear. (Figura 8 C e F)
Nos ductos a expressão foi citoplasmática com padrão difuso na maioria dos
casos. Não houve marcação nuclear e em poucos casos houve marcação no lúmen.
(Figura 8 C e F)
Houve pouca expressão de EGFR nos ácinos mucosos e a marcação foi difusa
e ficou localizada na porção basal das células e em poucos casos na membrana
celular. (Figura 8 C e F)
Os adipócitos foram positivos para o EGFR em todos os casos de GSM tanto
no grupo de adultos como no grupo de idosos. (Figura 8 C e F)
O Teste Exato de Fisher e o teste Qui-quadrado mostraram que não houve
diferença estatisticamente significante entre os grupos nas GSM, para nenhum dos
parâmetros analisados (p≥0,05).
Na análise quantitativa os resultados obtidos através do software Image J
demonstraram os seguintes resultados para expressão EGFR nas GSM: foram
analisados 26 casos,12 casos de adultos (de 30 a 59 anos) e 14 casos de idosos (de
60 a 93 anos).
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Figura 4-Diagrama de Dispersão da expressão do EGFR nas GSM pela idade dos
indivíduos

O gráfico de dispersão demonstrou que a expressão do EGFR nas GSM foi
heterogênea, tivemos casos com expressão quase ausente e casos onde a expressão
chegou a 50%, mas na maioria dos casos a expressão esteve abaixo dos 10%.
O

teste

de

Mann Whitney demonstrou

que

não

houve

diferença

estatisticamemnte significante na expressão do EGFR entre os dois grupos
analisados, p=0,21.
A média de expressão do EGFR nas GSM foi de 11,3%, 8,52% nos adultos e
13,68% nos idosos.
Ao comparar a expressão do EGFR entre os 3 grupos de glandulas pode se
observar que a maior expressão foi na GSM (11,3%) seguida pela GSL (5,98%) e da
GLM (2,46%).
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4.1.2 EGF
Glândula Labial Menor
As análises qualitativas para o EGF nas GLM foram realizadas em 25 casos.
Analisando as GLM observamos que o EGF foi expresso em todos os componentes
glandulares. A expressão foi maior nos ácinos mucosos e o padrão de marcação foi
predominantemente difuso, a expressão ficou localizada na porção basal da célula e
na membrana celular (Figura 8 G e J).
Nos ácinos serosos a expressão do EGF foi predominantemente difusa e no
citoplasma das células, incluindo as semi-luas. Em alguns casos, observou-se
marcação nuclear (Figura 8 G e J).
Nos ductos, a marcação foi difusa e citoplasmática, com alguns casos com
padrão granular, em poucos casos houve marcação no lúmen. Aproximadamente um
terço dos casos apresentou marcação nuclear (Figura 8 G e J).
Os adipócitos foram negativos para o EGF em todos os casos de GLM tanto no
grupo de adultos como no grupo de idosos (Figura 8 G).
O Teste Exato de Fisher e o teste Qui-quadrado mostraram que houve
diferença estatisticamente significante, a nível dos 5%, entre os grupos para os
parâmetros padrão granular nas células serosas que foi maior no grupo de adultos e
padrão difuso que foi maior nas células serosas no grupo de idosos (p bilateral=0,05).
Para os demais parâmetros não houve diferença estatisticamente significante
(p≥0,05).
A análise quantitativa obtida através do software Image J demonstrou os
seguintes resultados para expressão EGF nas GLM: foram analisados 25 casos, 11
casos de adultos (de 30 a 59 anos) e 14 casos de idosos (de 60 a 93 anos).
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Figura 5-Diagrama de Dispersão da expressão do EGF nas GLM pela idade dos
indivíduos

O gráfico de dispersão demonstrou que a expressão do EGF na GLM foi baixa,
com a maioria dos casos abaixo dos 4%.
O teste de Mann Whitney demonstrou que houve diferença na expressão do
EGF quando comparamos o grupo de adultos com o grupo de idosos p unilateral=0,02.
Quando observamos o p bilateral=0,05, e comparamos as medianas, que foi de 3,20
no grupo de adultos e de 0,92 no grupo de idosos, concluímos que houve uma maior
expressão do EGF no grupo de adultos do que no grupo de idosos.
A média de expressão dos casos foi de 2,14%, 3,55% nos adultos e 1,23% nos
idosos.

Glândula Sublingual
As análises qualitativas para o EGF foram realizadas em 26 casos de GSL. O
EGF se expressou em todos os componentes glandulares. Os ácinos serosos foram
os que mais expressaram o EGF e o padrão de marcação foi citoplasmático tanto
difuso quanto granular. Em metade dos casos houve marcação nuclear. (Figura 8 H e
K)
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Nas células mucosas, o EGF se expressou de forma difusa e granular. A
expressão se localizou na porção basal das células e na membrana celular (Figura 8
H e K).
Nas células ductais, o EGF se expressou no citoplasma com padrão mais difuso
do que granular. Houve pouca marcação nuclear e no lúmen a expressão foi
praticamente ausente (Figura 8 H).
Os adipócitos foram negativos para o EGF em todos os casos de GSL tanto no
grupo de adultos como no grupo de idosos.
O Teste Exato de Fisher e o teste Qui-quadrado mostraram que houve
diferença estatisticamente significante a nível dos 5%, entre os grupos, na marcação
citoplasmática das células ductais estriadas e que a marcação foi maior no grupo de
idosos do que no grupo de adultos (p bilateral=0,02). Para os demais parâmetros não
houve diferença estatisticamente significante.
A análise quantitativa obtida através do software Image J demonstrou os
seguintes resultados para expressão EGF nas GSL: foram analisados 26 casos,12
casos de adultos (de 30 a 59 anos) e 14 casos de idosos (de 60 a 93 anos).
Figura 6-Diagrama de Dispersão da expressão do EGF nas GSL pela idade dos
indivíduos
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O gráfico de dispersão demonstrou que a expressão do EGF nas GSL foi pouca
e ficou na maioria dos casos, abaixo dos 10%.
O teste de Mann Whitney mostrou não haver diferença estatisticamente
significante na expressão do EGF nas GSL entre os dois grupos analisados, p=0,85.
A média de expressão do EGF foi de 4,2% nas GSL, 4,2% no grupo de adultos
e 4,21% no grupo de idosos.

Glândula Submandibular
A análise qualitativa para o EGF foi realizada em 27 casos de GSM. O EGF se
expressou em todos os componentes glandulares. Os ácinos serosos foram os que
mais expressaram o EGF, a marcação foi principalmente no citoplasma e o padrão de
marcação foi na maioria dos casos difuso e em alguns casos granular. Houve
marcação nuclear em aproximadamente metade dos casos (Figura 8 I e L)
No componente mucoso, houve marcação para o EGF em cerca de metade
dos casos. A expressão se localizou na porção basal e na membrana das células. O
padrão de marcação foi predominantemente difuso (Figura L)
O EGF teve grande expressão nos ductos. A marcação ocorreu no citoplasma
de forma difusa. Não houve marcação no lúmen e também não houve expressão no
núcleo das células ductais (Figura 8 I).
Os adipócitos foram negativos para o EGF em todos os casos de GSM tanto
no grupo de adultos como no grupo de idosos.
O Teste Exato de Fisher e o teste Qui-quadrado mostraram que não houve
diferença estatisticamente significante entre os grupos para nenhum dos parâmetros
analisados (p≥0,05).
A análise quantitativa obtida através do software Image J demonstrou os
seguintes resultados para expressão EGF nas GSM: 27 casos foram quantificados,
13 casos de adultos (de 30 a 59 anos) e 14 casos de idosos (de 60 a 93 anos).
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Figura 7-Diagrama de Dispersão da expressão do EGF nas GSM pela idade dos
indivíduos

O gráfico de dispersão demonstrou que a expressão do EGF nas GSM ficou na
maioria dos casos abaixo dos 10%.
O teste de Mann Whitney mostrou que não não houve diferença
estatisticamente significante na expressão do EGF nas GSM entre os dois grupos
analisados, p= 0,91.
A média de expressão do EGF nas GSM foi de 4,6%, 6,35% nos adultos e
3,12% nos idosos.
Ao compararmos a expressão do EGF entre os 3 grupos de glandulas
observamos uma maior expressão na GSM (4,6%) seguida pela GSL (4,2%) e da GLM
(2,14%).
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Figura 8- Expressão imunoistoquímica do EGFR e do EGF nas glândulas LM, SL,
SM. A e D- Expressão do EGFR nas GLM. B e E- Expressão do EGFR nas GSL.
C e F- Expressão do EGFR nas GSM. G e J- Expressão do EGF nas GLM. H e KExpressão do EGF nas GSL. I e L- Expressão do EGF nas GSM.

5. Discussão
Nesse trabalho estudamos a expressão imunoistoquímica do EGF e do EGFR
nas GLM, GSL e SM. As amostras de glândula parótida foram excluídas desse estudo
devido à dificuldade de remoção da mesma por acesso intra-oral. O principal acesso
a glândula parótida se faz por cirurgia extra-oral, esse tipo de abordagem não é
permitida durante a necropsia, pois existe uma exigência ética de se preservar as
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características faciais do paciente.
Foram realizadas análise qualitativas e quantitativas, a fim de comparar se
haviam diferenças na expressão dessas proteínas entre o grupo de adultos e o grupo
de idosos. A literatura mostra que estudos sobre esse tema são importantes, pois
possivelmente esses fatores tem um papel muito importante na manutenção da
integridade das mucosas oral e gastrointestinal e também na manutenção das
próprias glândulas salivares (ZELLES et al., 1995). A diminuição na produção e
secreção desses fatores pode estar relacionada ao processo de envelhecimento e
consequentemente a distúrbios na manutenção e integridade das glândulas salivares,
da mucosa do aparelho digestivo e no processo de digestão (ZELLES et al., 1995).
Observando os dados da expressão do EGFR, nas GLM, GSL e GSM
observamos que a marcação foi mais expressiva nos ácinos serosos e nos ductos do
que nos ácinos mucosos. Koski et al (1997), analisaram a expressão do EGFR em
GLM e observaram que ele se expressou tanto nas células ductais como nas células
acinares, corroborando com os dados obtidos através desse estudo.
Comparando a expressão do EGFR nas GLM, GSL e GSM, no grupo de adultos
com o grupo de idosos, observamos que não foram detectadas diferenças
significativas, o que foi confirmado pelas análises estatísticas. Quando analisamos os
dados quantitativos observamos que não houve diferença na expressão do EGFR
entre os dois grupos analisados para todos os grupos de glândulas estudados. Esses
dados vão contra estudos na literatura que mostram que há uma diminuição nos níveis
séricos de EGFR com o passar da idade (SHURIN et al, 2007). Reenstra, Yaar e
Gilchrest (1996), mostram uma diminuição na expressão do EGFR em culturas de
fibroblastos humanos com o aumento da idade dos doadores das células usadas para
o estabelecimento dos cultivos celulares. Outro dado interessante do trabalho desses
autores é que há um atraso na taxa de fosforilação do EGFR, de indivíduos idosos,
após a ligação do EGF com o EGFR, esse dado é importante porque mesmo não
havendo diminuição na expressão do EGFR com o passar da idade, como observado
pelo nosso trabalho, ele pode estar com alguma alteração funcional em indivíduos
idosos (REENSTRA; YAAR; GILCHREST, 1996).
Quando analisamos a expressão do EGF nas GLM verificamos que houve uma
expressão mais significativa nas células mucosas quando comparamos com as
27

células serosas e as células ductais. Dessa forma, possivelmente as células mucosas
são as principais responsáveis pela produção dessa proteínas nesse grupo de
glândula. Koski et al (1997) analisaram a expressão do EGF em GLM e verificaram
que essa proteína se expressou somente nas células ductais e que não houve
expressão dessa proteína nas células acinares mucosas e serosas.
Comparando a expressão do EGF nas GLM entre os grupos observamos que
a expressão do EGF nas células serosas apresentou um padrão mais granular no
grupo de adultos e um padrão mais difuso no grupo dos idosos. Isso pode ser
explicado por uma diminuição da síntese e secreção do EGF no grupo de idosos. A
análise da literatura mostra uma diminuição do número de retículo endoplasmático
rugoso de e grânulos de secreção nas células serosas de indivíduos idosos e isso
parece ser uma característica importante do processo de envelhecimento de células
secretoras (KIM; ALLEN, 1994). Corrobora com esse dado, as análises quantitativas
que mostram que o EGF teve uma maior expressão no grupo de adultos do que no
grupo de idosos. Shurin et al, 2007, fizeram um estudo com humanos e mostraram
diminuição dos níveis séricos de EGF com o aumento da idade. Outro fato que pode
explicar a diminuição da expressão do EGF é a diminuição no componente acinar e o
aumento do componente ductal e do componente fibroso que ocorre nessas glândulas
com o aumento da idade (SCOTT, 1980).
As análises das GSL mostraram que os ácinos serosos foram os que mais
expressaram o EGF, havendo dessa forma uma menor expressão nas células
mucosas e nas células ductais. Poucos estudos na literatura tiveram por objetivo
estudar a expressão do EGF nas GSL de humanos, o único estudo que encontramos
foi o de Dubiel et al. (1992) que demonstrou expressão do EGF nos ductos
intercalados e nos ductos estriados, não havendo expressão do mesmo no
componente acinar. Segundo os testes estatísticos houve uma maior expressão do
EGF no citoplasma das células ductais estriadas no grupo dos idosos comparado com
o grupo dos adultos. A maior expressão do EGF no grupo de idosos, pode estar
relacionada a alterações estruturais que ocorrem no parênquima das GS com o passar
da idade como a diminuição dos ácinos e a substituição do componente acinar pelo
componente ductal (KIM; ALLEN, 1994). Dessa forma a maior expressão do EGF nas
células ductais dos idosos pode ser uma forma de compensar a diminuição da
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produção do EGF pelas células acinares nesse grupo de glândula. As análises
quantitativas mostraram que não foram detectadas diferenças significativas da
expressão do EGF nas GSL entre os grupos estudados.
As análises das GSM, mostraram que os ácinos serosos e os ductos foram os
que mais expressaram o EGF, havendo dessa forma uma menor expressão nas
células mucosas. Comparando a expressão do EGF nas GSM, no grupo de adultos
com o grupo de idosos, observamos que não foram detectadas diferenças
significativas, o que foi confirmado pelas análises estatísticas. Quando analisamos os
dados quantitativos, também observamos que não houve diferença na expressão do
EGF entre os dois grupos analisados. Dubiel et al. (1992) demonstrou expressão do
EGF nos ductos intercalados e nos ductos estriados das GSM de humanos, não
havendo expressão do mesmo nas células acinares. Alguns estudos na literatura
(GRESIK; AZMITIA, 1980) compararam camundongos jovens com camundongos
idosos e observaram uma diminuição na expressão do EGF nas glândulas
submandibulares dos mesmos, o que não foi observado nesse estudo. Além disso, os
autores observaram uma diminuição na proporção entre o componente ácinar e o
componente ductal durante o processo de envelhecimento.
A glândula que mais expressou tanto o EGF quanto o EGFR foi a SM, seguida
da SL e a glândula que teve menor expressão para as duas proteínas foi a LM.
Analisando a literatura observamos que a glândula submandibular dos camundongos
é a que produz os níveis mais altos de EGF do que qualquer outro órgão do corpo
desse animal (GRESIK; BARKA, 1977). Outro dado importante da literatura é que nos
camundongos as principais células produtoras desse fator são as células ductais
(GRESIK; BARKA, 1977). Nos seres humanos o principal órgão produtor de EGF
parece ser os rins e a glândula tiroide (KAJIKAWA et al., 1991). Analisando os dados
do nosso estudo observamos que a expressão tanto do EGF, quanto do EGFR foi
maior nas GSM, e que a expressão foi maior nas células serosas do que nos outros
componentes glandulares. Não há estudos na literatura que tenham comparado a
expressão imunoistoquímica do EGF e do EGFR nas GLM, GSM e GSL. Thesleff et
al (1988) compararam as concentrações de EGF por radio-imuno-ensaio em toda
saliva, na saliva produzida pelas glândulas parótidas e na saliva produzida pelas
glândulas sublinguais e submandibulares conjuntamente. Eles observaram que as
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concentrações maiores de EGF foram detectadas na saliva produzida pelas glândulas
parótidas. Os estudos imunoistoquímicos mostraram presença do EGF nas células
acinares tanto das glândulas parótidas como das glândulas submandibulares, não foi
visto presença de EGF nas células ductais.
Outro dado importante encontrado por esse estudo foi que nas GSM a média
de expressão do EGFR (11,3%) foi bem maior que a do EGF (4,2%). Comparando a
média de expressão do EGFR (5,98%) com a do EGF (4,2%) nas glândulas SL
observamos que a diferença não foi tão significativa, já nas glândulas LM observamos
que a médias de expressão do EGF (2,14%) e do EGFR (2,46%) foram praticamente
iguais.
6. Conclusão
Dessa forma a principal conclusão desse trabalho é que não foram observadas
alterações importantes na expressão do EGFR nas glândulas LM, SL e SM durante o
processo de envelhecimento. Já para o EGF, essas alterações também não foram
observadas para as glândulas SL e SM, entretanto diferenças importantes foram
detectadas nas GLM, que apresentaram diminuição na expressão imunoistoquímica
dessa proteína com o processo de envelhecimento.
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