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RESUMO 
 

 A atrofia glandular é uma das diversas alterações que podem acometer as 

glândulas salivares, causada geralmente por lesões obstrutivas como sialolitíase, 

infecções ou compressão por processos neoplásicos, dentre outros. No presente trabalho 

realizou-se estudo morfológico e imuno-histoquímico em glândulas parótidas de ratos 

submetidos à obstrução do ducto excretor principal, sofrendo atrofia em intervalos 

variados de tempo, visando avaliar o comportamento das células mioepiteliais durante o 

processo de atrofia glandular. Analisou-se a expressão imuno-histoquímica da 

calponina, a qual detecta células mioepiteliais, nas parótidas de 28 animais divididos em 

7 grupos com 4 ratos cada, após o procedimento de ligadura ductal nos seguintes 

intervalos de tempo: zero hora (controle), 24 horas, 7, 15, 21, 30 e 60 dias. Procedeu-se 

a análise do perfil imuno-histoquímico, onde verificou-se a expressão da calponina 

através de seu padrão de distribuição e índice numérico. Todos os espécimes exibiram 

positividade para a calponina nas células mioepiteliais, as quais se distribuíram em 

torno dos ácinos e estruturas ductais, sendo detectadas poucas células marcadas 

positivamente  no grupo controle e no de 24 horas quando comparados aos grupos 

subseqüentes, onde percebeu-se um grande aumento no número de células marcadas 

positivamente, principalmente circundando as estruturas ductiformes que surgiram com 

o decorrer do tempo de obstrução. Aplicados testes estatísticos, foi verificado que o  

aumento no número de células mioepiteliais positivas para a calponina, quando 

comparados o grupo controle (zero hora) com os grupos de 7, 15, 21, 30 e 60 dias após 

obstrução, foi estatisticamente significativo. Concluiu-se que este aumento detectado, 

provavelmente ocorreu devido a uma elevação na taxa de proliferação das células 

mioepiteliais subseqüente à obstrução ductal, associado a uma maior resistência destas 

células à atrofia glandular. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

 As glândulas salivares são constituídas por células serosas, mucosas e 

seromucosas se arranjando em ácinos e túbulos e pelos ductos intercalares, estriados e 

excretores que juntos compõem as unidades secretoras funcionais ou adenômeros, 

responsáveis pela produção e secreção salivar, a qual possui diversas funções, tais como 

lubrificação e proteção da mucosa, além de iniciar também o processo digestivo. Outro 

tipo celular encontrado nas unidades secretoras é a célula mioepitelial que exerce função 

contrátil, contribuindo para o esvaziamento da secreção das unidades secretoras e dos 

ductos (KATCHBURIAN, ARANA, 1999; JUNQUEIRA, CARNEIRO, 1999). 

 

 Um dos principais critérios para identificação das células mioepiteliais em 

glândulas salivares é a presença de uma quantidade maior que a usual de filamentos de 

actina e miosina no citoplasma celular, estruturas típicas de fibras musculares lisas 

(DARDICK et al., 1988). As células mioepiteliais estão confinadas principalmente aos 

ácinos e ductos intercalares, porém também se encontram de forma infrequente entre as 

células basais dos ductos estriados (DARDICK, 1996). 

 

 Nos ratos, as glândulas salivares diferem em relação à proporção de células 

mioepiteliais associadas aos ácinos e de fato estas células nas glândulas parótidas de 

rato, parecem estar ausentes dos ácinos, porém apesar delas estarem limitadas em 

número quando comparadas àquelas associadas aos ductos intercalares, algumas células 

mioepiteliais típicas podem ser detectadas nos ácinos através de anticorpos para actina 

específica de músculo (BURGESS, DARDICK, 1998). 

 

 Vários processos patológicos podem acometer as glândulas salivares, 

decorrentes das mais diversas etiologias, como lesões reacionais não-infecciosas, 



condições infecciosas, metabólicas e aquelas associadas com defeitos imunológicos, 

além de neoplasias benignas e malignas de acordo com Regezi, Sciubba (2000). Araújo, 

Araújo (1984) citam ainda os distúrbios de desenvolvimento e aqueles associados a 

condições sistêmicas, bem como outros ainda de causa desconhecida. 

 Dentre as alterações que podem ocorrer nas estruturas glandulares salivares, 

destacamos a atrofia que pode ocorrer por lesões obstrutivas provocadas por cálculos 

salivares, infecções, processos neoplásicos, envelhecimento ou como conseqüência de 

doenças sistêmicas (SOUZA et al.,1999). A atrofia glandular caracteriza-se 

histologicamente por uma atrofia gradual e progressiva dos ácinos e formação de 

estruturas “duct-like” num estroma denso (WALKER, GOBÉ, 1987; SCOTT, LIU, 

SMITH, 1999). As  alterações histológicas em glândulas salivares de animais afetados 

por sialoadenite induzida experimentalmente através da ligadura do ducto excretor, são 

comparáveis às lesões de sialoadenite de glândulas salivares humanas (SHINOHARA et 

al., 1992). 

 

 A diversidade morfológica das neoplasias de glândulas salivares tem sido 

atribuída à capacidade de diferenciação das células parenquimatosas, principalmente das 

células mioepiteliais, identificadas em graus variáveis de diferenciação nessas 

neoplasias (LOYOLA, ARAÚJO, SOUSA, 1999). As células mioepiteliais são um 

componente estabelecido de vários tumores de glândula salivar e mama, mas apesar de 

se acreditar que estas células desempenhem um papel considerável na composição e 

crescimento destes tumores, este papel ainda não foi completamente esclarecido 

(BURGESS et al., 1996). 

 

 Tomando por base a escassez de informações na literatura em relação à 

distribuição das células mioepiteliais, seu número e localização nas glândulas salivares e 

potenciais alterações destas células após um processo de atrofia, pretende-se nesta 

pesquisa, realizar um estudo imuno-histoquímico, em glândulas parótidas de ratos 

submetidos à ligadura do ducto excretor principal, analisados em intervalos variados de 

tempo após o procedimento de amarria ductal com o objetivo de tentar esclarecer o 

comportamento das células mioepiteliais após o processo de atrofia glandular. Com isso 

visa-se ainda, contribuir com mais informações sobre a célula mioepitelial, visto sua 



referida participação em processos neoplásicos benignos e malignos de glândulas 

salivares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            REVISÃO DA LITERATURA 

 



2-REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1- CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

As glândulas salivares constituem um grupo de glândulas exócrinas que vertem 

seus produtos de secreção para a cavidade oral. São divididas em 3 pares maiores, 

denominadas parótidas, submandibulares e sublinguais e em inúmeras glândulas 

salivares menores distribuídas por quase todas as regiões da cavidade oral com exceção 

da gengiva e da porção anterior do palato duro. Essas glândulas são constituídas por 

elementos parenquimatosos derivados do ectoderma que se formam a partir do epitélio 

oral primitivo  e consistem em unidades secretoras terminais e um sistema de ductos e, 

por tecido conjuntivo, que forma o estroma glandular, o qual é composto por uma 

cápsula e por septos conjuntivos que dividem grupos de unidades secretoras e de ductos 

em lobos e lóbulos. Este estroma glandular contém ainda vasos sanguíneos, linfáticos e 

os nervos que suprem a glândula (KATCHBURIAN, ARANA, 1999). 

 
As unidades morfofuncionais que compõem as glândulas salivares são 

denominadas adenômeros e são constituídas por uma porção secretora, formada 
por células epiteliais glandulares e por ductos intercalares, estriados e excretores 
(JUNQUEIRA, CARNEIRO, 1999). As unidades secretoras podem ser constituídas 
por células serosas que se arranjam de forma circular simples formando os ácinos 
e por células mucosas que tendem a se arranjar formando túbulos. Há também 
unidades secretoras que apresentam células serosas dispostas em forma de semilua 
envolvendo parcialmente as células mucosas. Outro tipo celular encontrado, é a 
célula mioepitelial, que apesar de não ser secretora, localiza-se junto às unidades 
secretoras. A secreção de todas as glândulas salivares juntamente com outros 
elementos da mucosa oral, constituem no conjunto a saliva, que contém elementos 
celulares, epiteliais e do sangue, bactérias, vírus, imunoglobulinas (IgA secretória), 
íons, lisozimas e fatores de crescimento, que juntos desempenham a função de 
lubrificação e proteção da mucosa, destruição de microorganismos patógenos e 
início da digestão  (KATCHBURIAN, ARANA, 1999). 
 

Os ductos intercalares são muito pouco desenvolvidos, formados por um epitélio 

simples cúbico e localizam-se entre os ácinos e os ductos estriados, sendo estes últimos  

formados por um epitélio simples prismático, cujas células têm características 

morfológicas de células transportadoras de íons e  encontram-se dentro dos lóbulos, 

sendo, por esse motivo,  chamados de ductos intralobulares. Os ductos estriados 

fundem-se, formando ductos maiores, os ductos extralobulares, interlobulares ou 



excretores que se caracterizam por apresentarem um epitélio de revestimento prismático 

pseudoestratificado, que se transforma gradualmente em epitélio bucal (JUNQUEIRA, 

CARNEIRO, 1999). 

 
As glândulas salivares menores consistem predominantemente em células 

acinares mucosas, apresentando por vezes um componente seroso ou seromucoso, que 

usualmente aparece como uma semilua recobrindo os ácinos ou túbulos mucosos. O 

sistema ductal compreende os ductos intercalares, intralobulares (usualmente sem 

estriações basais) e excretores. As células mioepiteliais estão presentes nas porções 

secretórias e nos ductos pequenos destas glândulas, apresentando prolongamentos 

preenchidos com filamentos de actina, situando-se no lado parenquimatoso da lâmina 

basal, circundando as células ductais e secretórias. Presumivelmente elas ajudam a 

expelir ativamente o conteúdo luminal das células acinares e ductais. Elas constituem 

uma maior porcentagem do volume glandular total nas glândulas labiais do que nas 

glândulas submandibulares e parótidas, o que pode refletir a maior força requerida para 

expelir a saliva, pois aí ela é mais viscosa, necessitando uma expulsão mais ativa. As 

glândulas salivares menores secretam mucinas altamente glicosiladas, várias proteínas 

antimicrobianas e imunoglobulinas, que promovem a lubrificação dos tecidos e a 

agregação bacteriana (HAND, PATHMANATHAN, FIELD, 1999). 

 

De acordo com Riva et al., (1999)  a cavidade oral e a língua humana abrigam 

várias centenas de glândulas salivares menores, as quais são denominadas de acordo 

com sua localização e divididas em lingual (posterior profunda e superficial, anterior), 

labial, jugal e palatina. Ao contrário dos 3 pares de glândulas salivares maiores, as 

menores não são recobertas por uma cápsula fibrosa definida e excluindo-se as 

glândulas linguais posteriores  profundas (glândulas de von Ebner) que são serosas, as 

glândulas salivares menores contêm uma pequena população de células seromucosas 

que vão aumentando em número na seguinte ordem: glândulas palatinas, linguais 

posteriores superficiais (glândulas de Weber), labiais, linguais anteriores (glândulas de 

Blandin e Nuhn) e glândulas jugais. As estruturas tubulares, alveolares e ductais 

intercalares são circundadas pelo mioepitélio, que nos túbulos constituem uma camada 

contínua. O sistema ductal tem o mesmo padrão básico em todas as glândulas, porém os 

ductos intercalares são particularmente longos nas glândulas palatinas, enquanto os 



ductos estriados, são ausentes nas glândulas de von Ebner e escassos nas outras 

glândulas. 

 

As glândulas salivares possuem dois tipos principais de células: luminais e não-

luminais, organizadas num padrão específico. As células luminais referem-se às células 

secretórias que compõem ácinos e as células que forram o sistema de ductos, enquanto o 

componente não-luminal compreende também dois tipos celulares, as basais e as 

mioepiteliais. Essas células componentes das glândulas podem ser concebidas como 

tendo relações “verticais” e “horizontais”, ou seja, a relação vertical refere-se à estrutura 

em camadas das células luminais e não-luminais tanto na porção distal (ácinos) quanto 

na porção proximal (ducto excretor principal), sendo a arquitetura glandular  de dupla 

camada, isto é, as células luminais ductais em todos os níveis estão associadas ou com 

células basais ou com células mioepiteliais e as células acinares têm o mioepitélio 

subjacente. Ao contrário, a relação horizontal refere-se à continuidade celular que existe 

da porção proximal à distal da glândula salivar, e isto reflete a transição gradual entre 

células acinares e células luminais dos ductos intercalares bem como entre as últimas e 

as células do ducto estriado e excretório nas glândulas salivares humanas (DARDICK, 

1996). 

 

As células serosas das glândulas salivares possuem organelas para síntese, 
armazenamento e secreção de proteínas e secretam além de íons, água e proteínas, 
uma pequena quantidade de componente glicoprotéico, por isso são chamadas, às 
vezes, de seromucosas. Têm formato piramidal com o ápice voltado para o lúmen 
da unidade secretora, núcleo esférico localizado no terço basal da célula e 
citoplasma basofílico. Estas células relacionam-se entre si através de 
interdigitações das membranas basolaterais. As células mucosas possuem escasso 
conteúdo enzimático e as poucas cadeias protéicas presentes estão ligadas a 
grandes cadeias de carboidratos, constituindo o muco. São células piramidais, com 
núcleos achatados, localizados em sua base, pois os grânulos de secreção mucosa 
são volumosos no pólo apical e ocupam grande parte do citoplasma da célula, 
provocando o confinamento e achatamento do núcleo na região basal. As células 
mioepiteliais são encontradas em relação às unidades secretoras terminais e aos 
ductos intercalares, interpostas entre a lâmina basal e a membrana plasmática das 
células parenquimatosas (KATCHBURIAN, ARANA, 1999). 

 
As células mioepiteliais são situadas na periferia dos ácinos e ductos 

menores das glândulas salivares normais e formam uma estrutura de dupla 
camada com as células epiteliais. Ultra-estruturalmente elas localizam-se na 
membrana basal aderidas às células acinares ou às células limitantes dos ductos e 



contêm miofilamentos abundantes com corpos densos no citoplasma. As células 
mioepiteliais possuem  característica dupla, ou seja, de células musculares lisas e 
células epiteliais (MORINAGA, NAKAJIMA, SHIMOSATO, 1987). 

 
De acordo com Takahashi et al., (1999) é difícil distinguir células 

mioepiteliais em preparações histológicas normais, sendo, então requeridos 
métodos adicionais. Estas células são muito ricas em miofilamentos, fato 
comprovado pela microscopia “imuno-gold”, onde reagem com anticorpos contra 
actina muscular, sendo este um dos melhores marcadores de células mioepiteliais 
em tecido glandular 

 
Um dos principais critérios para identificação de células mioepiteliais em 

glândulas salivares é a presença de uma quantidade maior que a usual de actina e 

miosina no citoplasma celular. Geralmente, as células mioepiteliais são consideradas 

exclusivas dos ácinos e ductos intercalares, porém estudos imuno-histoquímicos têm 

indicado que o mioepitélio pode se estender para a porção proximal além dos ductos 

intercalares, e estudos ultra-estruturais revelam que as células mioepiteliais estão de fato 

presentes pelo menos nos ductos estriados intra e interlobular (DARDICK  et al., 1988). 

 

Uma população mista de células não-luminais pode existir no ducto estriado, 

mas aparentemente não existem nos ductos excretores. Em estudos imunocitoquímicos, 

células não-luminais estreladas, piramidais e fusiformes de glândulas parótidas humanas 

são facilmente marcadas nos ductos estriados interlobular e interlobar e fazendo uso de 

células mioepiteliais carregadas de miofilamentos dos ácinos e ductos intercalares como 

padrão, com o intuito de comparação, células mioepiteliais clássicas, podem também 

ocasionalmente ser identificadas ultra-estruturalmente nos ductos estriados. Células 

mioepiteliais típicas são evidentes também no ducto estriado por microscópio eletrônico 

de varredura (DARDICK, 1996). 

 

Nas glândulas salivares, a diferenciação estrutural das células mioepiteliais 

depende de sua localização que apesar de estar principalmente confinada aos ácinos e 

ductos intercalares, também podem aparecer de forma infrequente entre as células 

basais dos ductos estriados. Os processos celulares ramificam-se complexamente sobre 

a superfície dos ácinos, mas são  fusiformes e longitudinalmente alinhados nos ductos 

intercalares (BURGESS , DARDICK, 1998). 

 



Norberg et al., (1992) afirmam que as células mioepiteliais das glândulas 
salivares são altamente especializadas e apesar de sua função não ser 
completamente conhecida, características tais como, forma e distribuição destas 
células na superfície externa dos ácinos, ductos intercalares e estriados, quantidade 
citoplasmática considerável de actina específica de músculo e a demonstração 
ultra-estrutural de miofilamentos indicam que a contratilidade é uma função desta 
célula. Estas células mioepiteliais quando visualizadas na superfície dos ácinos são 
estreladas devido aos vários processos celulares primários e secundários se 
estendendo da porção principal da célula; já nos ductos intercalares, aparecem 
como uma bainha circunferencial de células fusiformes na superfície externa dos 
ductos. Estes mesmos autores, baseados em estudos de microscopia eletrônica de 
transmissão para visualização de miofilamentos e em microscopia eletrônica de 
varredura usando o anticorpo HHF-35 para actina específica de músculo e os 
anticorpos AE1/AE3 (anticitoqueratinas), concluíram que os filamentos 
intermediários e os miofilamentos são organizados complexamente nas células 
mioepiteliais e que existem diferenças quantitativas e qualitativas na expressão e 
distribuição desses miofilamentos, bem como nos filamentos intermediários, sendo 
as células mioepiteliais de uma mesma glândula salivar, ao menos estruturalmente, 
se não funcionalmente, heterogêneas. 
 

As células mioepiteliais associadas às unidades secretoras possuem um corpo 

central que contém o núcleo do qual saem de quatro a oito prolongamentos e as que se 

apresentam associadas aos ductos intercalares são mais fusiformes e possuem menos 

prolongamentos, os quais, às vezes, dirigem-se para as unidades secretoras. O 

citoplasma contém numerosos filamentos de actina e miosina bem como corpos densos, 

prendendo-se às células secretoras através de desmossomos e possuem também 

filamentos de citoqueratina. Exercem funções contráteis, contribuindo para o 

esvaziamento da secreção das unidades secretoras e dos ductos (KATCHBURIAN, 

ARANA, 1999). 

 

2.2- DESENVOLVIMENTO DAS GLÂNDULAS SALIVARES 

 

O processo de desenvolvimento glandular sofre influências de fatores que regulam o 

processo de morfogênese, proliferação e diferenciação celular. Dentre eles, 

podemos citar sinais produzidos pela interação célula-célula e célula-matriz 

assim como por citocinas e fatores de crescimento do meio extracelular. 

Assim, o desenvolvimento do tecido glandular envolve interações entre o 

epitélio e o mesênquima para formar a porção funcional da glândula 

(parênquima). Essas interações são definidas como induções secundárias, nas 



quais a presença do ectomesênquima torna-se necessária para o 

desenvolvimento normal do epitélio. A interação do ectomesênquima com o 

epitélio regula tanto a iniciação, como o crescimento e a citodiferenciação das 

células do tecido glandular, de acordo com Azuma, Sato; Klein  apud 

Domingues (1998).  

 

O desenvolvimento das glândulas salivares maiores difere de espécie para 

espécie. Nos humanos, estas se desenvolvem extensivamente durante os estágios 

embrionário e fetal, de modo que, ao nascimento, pelo menos histologicamente, elas 

parecem ser glândulas completamente funcionais. Ao contrário, o desenvolvimento 

intra-uterino das glândulas salivares maiores dos ratos é limitado, no qual a maior 

maturação ocorre após o nascimento. A glândula parótida do rato permanece 

embrionária ao nascimento e menos desenvolvida histologicamente que as glândulas 

submandibulares e sublinguais que amadurecem mais cedo que a parótida (NORBERG, 

DARDICK, BURFORD-MASON, 1996). 

 

O desenvolvimento das glândulas parótidas de ratos albinos de laboratório 

começa durante a vida intra-uterina e ao nascimento sua morfologia ainda é rudimentar 

com botões e cordões terminais sólidos de células epiteliais indiferenciadas 

morfologicamente dentro de um tecido conjuntivo que ainda apresenta características 

mesenquimais. Durante o primeiro mês de vida pós-natal, os ácinos, ductos intercalares, 

estriados e excretórios sofrem diferenciação, maturação e crescimento. Assim, estas 

estruturas epiteliais exibem um padrão morfológico próximo àquele observado nos 

animais adultos ao final da 4ª a 6ª semana de desenvolvimento (TAGA, SESSO, 2001). 

 

A glândula parótida do camundongo possui os três segmentos secretórios típicos 

da maioria das glândulas salivares: ácinos, ductos intercalares e estriados. As células 

acinares são piramidais, freqüentemente binucleadas ou têm usualmente um núcleo 

grande e contêm grânulos de secreção em sua parte apical. Os ductos intercalares são 

túbulos pequenos com o lúmen revestido por uma única camada de células cuboidais 

baixas e se dividem em dois segmentos, o proximal que é composto de células 

secretórias e o distal onde as células são cuboidais indiferenciadas. Os ductos estriados 



intralobulares possuem um limitante epitelial de células colunares, caracterizado por 

estriações radiais no citoplasma basal das células. As células mioepiteliais estão 

presentes em torno dos ácinos e ductos intercalares da parótida do camundongo, mas 

não são abundantes. As parótidas dos ratos são similares às dos camundongos, porém há 

uma diferença qualitativa notável entre as duas glândulas nos grânulos secretórios de 

seus ácinos e ductos intercalares (PARKS, 1961). 

 

Durante o desenvolvimento das glândulas parótidas de rato, as células 

mioepiteliais aparecem na periferia não apenas do ducto intercalar, mas também na dos 

ácinos até a 2a semana de vida e então diminui na periferia dos ácinos entre os 18º e o 

25º dias. Nos ratos adultos, apenas os ductos intercalares são circundados por células 

mioepiteliais, as quais simplesmente estendem seus prolongamentos para os ácinos 

adjacentes (TAKAHASHI et al., 1999).                

 

O parênquima das glândulas submandibulares do rato albino de laboratório é 

constituído em seqüência disto-proximal por: ácinos, ductos intercalares, granulosos, 

estriados e excretores. Os ductos intercalares são constituídos por camada única de 

células achatadas ou cuboidais baixas e se continuam abruptamente com os ductos 

granulosos que representam um segmento ductal altamente desenvolvido e convoluto, 

sendo mais comumente designado como túbulo granular convoluto formado por uma 

camada de células prismáticas altas que por sua vez continuam-se com os ductos 

estriados que são revestidos por um epitélio prismático mais baixo do que o dos ductos 

granulosos. Esses túbulos convolutos são responsáveis pela existência, no camundongo, 

de um evidente dimorfismo sexual, caracterizado pelo marcante desenvolvimento desse 

ducto secretor nos animais machos (BARBOSA, TAGA, 1997). 

 

A glândula submandibular de roedores não se encontra completamente 

desenvolvida ao nascimento, sendo formada de elementos celulares transicionais , os 

quais se diferenciam após o nascimento sob o controle de fatores neuronais e 

hormonais. Geralmente esse desenvolvimento pós-natal é dividido em duas fases: a 

acinar que vai do nascimento à puberdade e a ductal que se estende da puberdade à 

idade adulta. A fase acinar é dominada pela proliferação e diferenciação de células 



acinares derivadas de suas precursoras e a fase ductal envolve a diferenciação de 

algumas células do ducto estriado em células do túbulo convoluto granular que se inicia 

por volta da quinta semana pós-parto sob o controle da ação sinérgica de hormônios 

adrenocorticais, tireoideanos e andrógenos. Os andrógenos são considerados os fatores 

primordiais na diferenciação do túbulo convoluto granular, primeiro porque há um 

marcado dimorfismo sexual no desenvolvimento destes túbulos em camundongos e em 

menor extensão em ratos e, segundo, porque quando se realiza a castração ou remoção 

da hipófise, em camundongos, há regressão dessas células para células ductais estriadas, 

a qual é revertida pela administração de andrógenos ou outros hormônios (KIM et al., 

2001).  

 

As glândulas sublinguais nos ratos, camundongos e outros roedores são 

glândulas mistas e seu componente secretório consiste de ácinos mucosos com semiluas 

serosas. Durante o desenvolvimento pré-natal, as células serosas e mucosas aparecem 

como células secretórias recém diferenciadas no 18º dia pós-concepção e até o 20º dia se 

apresentam   com um arranjo em mosaico desordenado dentro dos ácinos em formação. 

Entre os  20º e 22º dias, elas tornam-se completamente diferenciadas e as células serosas 

movem-se para a periferia com uma configuração em semilua, que é característica da 

glândula sublingual adulta e outras glândulas mistas (DENNY, BALL, REDMAN, 

1997). 

 

2.3- ATROFIA GLANDULAR 

 

As glândulas salivares maiores e menores freqüentemente são sede de processos 

patológicos oriundos das mais diversas etiologias, dentre estas podemos citar: distúrbios 

de desenvolvimento, inflamatórios e traumáticos, processos neoplásicos, associados a 

condições sistêmicas e outros ainda de causa desconhecida (ARAÚJO, ARAÚJO,1984). 

 

Regezi, Sciubba (2000) classificam as patologias de glândula salivar em lesões 

reacionais não-infecciosas, condições infecciosas, metabólicas e aquelas associadas com 

defeitos imunológicos, bem como neoplasias benignas e malignas. 

 



Disfunção das glândulas salivares ocorre em muitas condições clínicas, 

incluindo o período pós-radiação de cabeça e pescoço decorrente de terapia para o 

câncer, alterações como conseqüência de doença obstrutiva, Síndrome de Sjögren e 

como efeito de drogas freqüentemente usadas por indivíduos mais idosos (OKAZAKI  

et al., 2000). 

 

Dentre as diversas alterações que podem ocorrer nas glândulas salivares, 

destaca-se a atrofia das glândulas salivares que pode ser considerada fisiológica ou 

patológica. Na fisiológica, as alterações morfológicas resultam da perda de função 

(desuso, idade), enquanto na patológica, as alterações histológicas estruturais podem ser 

a conseqüência de um processo patológico (inflamação, mecanismos auto-imunes, 

aumento da pressão externa ou intraductal, radiação ou outra injúria física direta), que 

pode subseqüentemente por si só resultar em perda de função (SCOTT, LIU, 

SMITH,1999). 

 

A atrofia acinar é um achado ubíquo em doenças não neoplásicas de glândulas 

salivares e quando várias glândulas são afetadas como, por exemplo, em exocrinopatias 

e sialoadenite induzida por radiação, a atrofia acinar generalizada origina a xerostomia 

(SCOTT, GUNN 1994). 

 

Uma dieta líquida para o rato induz à atrofia por “desuso” da parótida devido à 

perda do estímulo neural reflexo da atividade mastigatória, sendo um processo 

reversível com o retorno da dieta ao normal como afirmam  Scott, Gunn (1994).  Estes 

autores em um estudo onde  verificaram as conseqüências da dieta líquida em ratos, 

constataram que houve uma redução de peso da glândula parótida de aproximadamente 

40% e atrofia dos ácinos glandulares com ausência de degeneração ou necrose celular e 

sem alterações inflamatórias. As células acinares atróficas também exibiram perda dos 

grânulos secretórios e reduzida síntese protéica. 

 

Caracterizando o quadro de atrofia, a estrutura histológica das glândulas 

salivares em humanos mostra alterações com a idade, tais como perda do parênquima 

secretório funcional, com aumento de volume concomitante no tecido adiposo e fibroso, 



podendo também haver uma modificação na composição do parênquima favorecendo 

um aumento no volume total das células ductais em relação às células acinares. A 

mucina das células acinares submandibulares mostra um declínio na quantidade total 

por glândula e perda do parênquima secretório com a idade (LIU, DENNY, DENNY, 

2000). 

 

 Liu, Denny, Denny (2000) ainda relataram uma variedade de fatores que 

poderiam influenciar estas alterações, como quantidade de DNA e proteínas, taxas de 

divisão celular e apoptose, volume e composição celular da população do parênquima. 

Os autores realizaram um estudo em 3 grupos de camundongos fêmeas adultas com 

idades diferentes, para observar se as alterações celulares relacionadas com a idade 

poderiam influenciar a produção ou secreção de mucina. Os resultados mostraram que a 

composição celular do parênquima apresentou diferenças significativas com a idade, 

com redução na porcentagem das células acinares e aumento na porcentagem dos 

componentes celulares ductais intercalar e granular. Dessa forma, estas alterações na 

proporção de células poderiam potencialmente ser uma causa direta do declínio da 

mucina submandibular relacionada à idade. As alterações na composição celular não 

puderam ser associadas aos índices de divisão celular, porém houve um aumento na taxa 

de apoptose das células acinares em camundongos mais velhos, não havendo, 

entretanto, diferença nas células ductais, o que poderia sugerir que esta alteração 

seletiva na taxa de apoptose com a idade é uma das principais razões para o declínio na 

proporção de células acinares na glândula submandibular. 

 

 A hipovitaminose “A” profunda em humanos e animais experimentais tem sido 

associada à atrofia das glândulas salivares e metaplasia escamosa de epitélio simples de 

acordo com Horn, Redman, Ambuokar (1996), que avaliaram os efeitos da deficiência 

de vitamina “A” na morfologia e função de glândulas salivares de ratos usando um tipo 

de dieta sólida que promoveu níveis fisiológicos de estímulo mastigatório o que 

proporcionou a manutenção e desenvolvimento das células acinares glandulares. Os 

autores concluíram que a deficiência profunda de vitamina “A” resultou em xerostomia 

e  desenvolvimento de metaplasia escamosa nos ductos das glândulas parótidas, 

submandibulares e sublinguais. A atrofia dos ácinos da parótida variou com a 



severidade de metaplasia escamosa dos ductos nos lóbulos individuais e isto poderia 

sugerir que a atrofia é o resultado da obstrução ductal, uma vez que é comprovado que o 

bloqueio dos ductos salivares resulta em atrofia acinar, porém esta interpretação no caso 

da hipovitaminose “A” é controversa, porque a atrofia se restringiu aos ácinos serosos e 

já os mucosos permaneceram com a morfologia essencialmente normal, a despeito de 

uma extensa metaplasia escamosa dos seus ductos. 

 

Lesões obstrutivas em glândulas salivares causadas por cálculos, infecções ou 

processos neoplásicos produzem degeneração nas células acinares e ductais com ou sem 

proliferação de tecido conjuntivo estromal. As alterações histológicas nas glândulas 

salivares de animais afetados por sialoadenite induzida experimentalmente são 

comparáveis às lesões de sialoadenite de glândulas salivares humanas (SHINOHARA  

et al., 1992;  SOUZA  et al.,1999). 

 

A sialoadenite, ou seja, inflamação das glândulas salivares, pode ter origem a 

partir de causas variadas, infecciosas ou não. Dentre as infecciosas, a infecção viral 

mais comum é a caxumba e a maioria das infecções bacterianas origina-se de uma 

obstrução ductal ou diminuição do fluxo salivar, que permite a disseminação retrógrada 

de bactérias através do sistema ductal. Esse bloqueio ductal pode ser causado por 

sialólitos, constricções congênitas ou compressão por um tumor adjacente e a 

diminuição do fluxo pode acontecer por desidratação, debilitação e medicações que 

causam xerostomia como efeito colateral. As causas não-infecciosas mais comuns são a 

Síndrome de Sjögren, sarcoidose, radioterapia e vários alérgenos (NEVILLE  et al., 

1998). 

 

A parotidite obstrutiva crônica é uma doença comum da glândula parótida, 

induzida geralmente por fatores locais que causam o retardo ou a obstrução do fluxo 

salivar, resultando em infecção retrógrada. Fatores obstrutivos, como cálculo, 

estreitamento e corpos estranhos no sistema ductal são causas comuns desta condição 

patológica. A histopatologia das glândulas afetadas apresenta inflamação crônica dos 

ductos com depósitos salivares no lúmen distendido, degeneração das células epiteliais 



ductais e atrofia das células acinares, as quais são substituídas por um arranjo irregular 

do sistema de ductos periféricos e por tecido fibroso (WANG et al., 1998). 

 

Segundo Fowler, Brannon (2000), uma perda relativa das estruturas acinares 

pode ser vista na sialoadenite necrotizante subaguda, uma condição inflamatória não 

específica de etiologia desconhecida que microscopicamente caracteriza-se por um 

infiltrado difuso de células inflamatórias agudas e crônicas nas glândulas salivares 

menores atingidas, perda das estruturas acinares, necrose das células acinares e atrofia 

das células ductais. 

  

A presença de microcálculos tem sido sugerida como possível causa de focos 

atróficos em glândulas normais, por impactarem o ducto, causando sua obstrução. A 

inatividade secretória acinar é uma causa importante na formação de microcálculos em 

glândulas normais, o que  estimularia a ascensão das bactérias para a glândula, onde 

estas  proliferariam causando inflamação. O exsudato formado, produziria compressão 

do parênquima circundante provocando uma maior atrofia, a qual seria associada então 

com a invasão completa por bactérias levando à estagnação de material secretório rico 

em cálcio e à formação de cálculos, que por sua vez promoveria a redução do fluxo 

salivar estimulando ainda mais, a invasão bacteriana e tornando a glândula 

completamente inflamada e atrófica, caracterizando o quadro de sialoadenite crônica 

(HARRISON, EPIVATIANOS, BHATIA, 1997). 

 

A sialolitíase é o fator etiológico mais comum associado à sialoadenite crônica 

esclerosante ocorrendo em 50 a 83% dos casos, a qual é definida como uma condição 

inflamatória crônica das glândulas salivares que histologicamente caracteriza-se por 

graus variáveis de severidade de inflamação, que em estágios progressivos, podem ser 

descritos como: infiltrado linfocítico periductal com ductos dilatados contendo secreção 

aprisionada progredindo para uma fibrose mais severa com hiperplasia do sistema 

ductal, ilhas epimioepiteliais ocasionais, infiltrado linfocítico e formação de folículos 

linfóides com fibrose extensa levando finalmente à cirrose da glândula (WILLIAMS, 

CONNOR, EDMONDSON, 2000). 

 



Uma conseqüência natural da sialolitíase é a obstrução parcial ou total do fluxo 

salivar com subseqüente ascensão bacteriana para o interior do parênquima glandular 

resultando em inflamação aguda ou crônica, o que danifica os ácinos glandulares. A 

obstrução de longo prazo, na ausência de infecção, pode levar à atrofia da glândula 

salivar com resultante perda da função secretória e, finalmente, fibrose glandular 

(WILLIAMS, 1999). 

  

A radiação em baixas doses provoca algumas alterações nas glândulas salivares, 

onde as células serosas são especialmente sensíveis, exibindo marcada degranulação e 

rompimento, o que induz os grânulos de zimogênio a aparecerem nos ácinos com 

conseqüente reação inflamatória aguda e formação de exsudato purulento dentro dos 

ductos bem como no parênquima. Ao contrário das células serosas, as células mucosas 

dos ácinos e as células epiteliais dos ductos intercalares e intralobulares exibem poucas 

alterações histológicas. A radiação continuada leva à destruição completa dos ácinos 

serosos e subseqüente atrofia da glândula (RICE, 1999). 

 

2.4- MODELOS EXPERIMENTAIS DE OBSTRUÇÃO DUCTAL 

 

Standish, Shafer (1957), estabeleceram um procedimento confiável de ligadura 

do ducto excretor das glândulas salivares submandibulares e sublinguais de ratos para 

observação das conseqüentes alterações decorrentes desta obstrução. Os autores fizeram 

ainda uma descrição concisa das alterações histológicas que ocorreram nas glândulas 

em vários intervalos de tempo (1,3,5,7 e 10 dias; 2,4,8,12,16 e 20 semanas) após o 

procedimento de ligadura ductal. Os resultados demonstraram que houve uma atrofia 

progressiva das células acinares com reversão ao estado de repouso ou inativo e 

conseqüente perda de função especializada, sendo observado que as alterações causadas 

pela obstrução ocorreram rapidamente, em questão de dias e que uma vez estabelecidas, 

estas alterações permaneceram inalteradas, pelo menos até as 20 semanas de duração 

deste estudo. 

 

Tamarin (1967) relatou que quando os produtos da secreção exócrina 

são impedidos por algum motivo de serem secretados das glândulas 



submandibulares de ratos, as células secretórias alteram seu metabolismo e 

passam a inibir a atividade secretória, acarretando uma série de eventos, 

como remoção dos produtos de secreção acumulados e a reorganização da 

estrutura intracelular. Ele analisou a resposta da glândula submandibular de 

ratos à obstrução total prolongada e demonstrou que tanto as células 

acinares quanto as células do ducto granular são intensamente alteradas. 

Contudo, esse processo não é o mesmo para os dois tipos celulares 

secretórios, onde as células do ducto granular têm uma resposta mais tardia 

à obstrução em relação à reação imediata das células acinares. 

 

Durante o processo de atrofia observada nas glândulas submandibulares de ratos 

submetidos à obstrução ductal, Tamarin (1971) observou que há a persistência das 

células ductais, que são mais resistentes à atrofia, ao contrário das células acinares que 

desaparecem quase completamente, demonstrando também que após a desobstrução 

ductal, as células acinares reaparecem e a estrutura glandular se regenera voltando ao 

seu estado normal. 

 

A atrofia das glândulas salivares pode ser observada quando por algum fator, 

como cálculo salivar ou constricção, ocorre a obstrução dos ductos excretores. Essa 

atrofia é caracterizada histologicamente pela presença de grupos de estruturas “duct-

like” em um estroma denso, onde as células acinares contendo grânulos secretórios 

tornam-se menos evidentes, de acordo com Walker, Gobé (1987).  

 

Ainda conforme Walker, Gobé (1987) que analisaram através de microscopia de 

luz e eletrônica os efeitos da atrofia em glândulas parótidas de rato após a ligadura 

ductal unilateral, houve o desaparecimento completo das células acinares dentro de 5 

dias e  a morte das células acinares secretórias que ocorria por apoptose. Os 

remanescentes das células mortas ou corpos apoptóticos eram na grande maioria 

fagocitados e degradados por macrófagos dentro do epitélio glandular, sendo que alguns 

ainda eram englobados por células epiteliais adjacentes. O desaparecimento das células 

acinares foi acompanhado por um aumento no número de mitoses das células epiteliais 

ductais intercalares e estriadas. Contudo, passadas algumas semanas, havia também um 



aumento no número de apoptose das células ductais, levando a uma acentuada redução 

dos ductos intercalares. As células mioepiteliais que  raramente são vistas na glândula 

normal, foram insignificantes no 4o dia após a ligadura ductal e tornaram-se mais 

proeminentes com a perda continuada das células epiteliais ductais. Elas passaram a 

circundar completamente os ductos residuais e após algumas semanas foram 

freqüentemente vistas como grupos isolados de células limitados por membrana basal. 

Nenhuma apoptose nas células mioepiteliais foi evidenciada. Nos estágios finais da 

atrofia observava-se um pequeno número de ductos em um estroma denso e uma 

hiperplasia compensatória das glândulas contralaterais não atingidas pela ligadura. 

  

Várias causas podem alterar o fluxo salivar e provocar modificações na 

morfologia do parênquima e estroma glandular. A obstrução do ducto excretor principal 

devido a um cálculo salivar pode ocasionar alterações ductais tipo metaplasia 

pavimentosa, metaplasia oncocítica, ectasia, atrofia, degeneração e focos de hiperplasia 

de parede ductal; já os ácinos podem ser envoltos por infiltrado inflamatório 

mononuclear, sofrerem atrofia e serem substituídos por tecido conjuntivo fibroso, 

levando a uma sialoadenite crônica esclerosante. A amarria experimental do ducto 

principal de glândulas salivares maiores em roedores provoca uma atrofia progressiva 

dos ácinos e redução do numero de ductos (SOUZA et al., 1995 ; PAGNONCELLI , 

YURGEL, 1997). 

 

Souza et al., (1995) estudaram as alterações histológicas decorrentes da ligadura 

do ducto excretor principal das glândulas parótidas de ratos em diferentes intervalos de 

tempo: 0 hora, 1, 7, 15, 21, 30 e 60 dias e seus resultados mostraram que no 1odia  as 

únicas modificações evidenciadas foram a dilatação ductal e por vezes a presença de 

células inflamatórias do tipo neutrofílico. A partir do 7o dia, os ácinos tornaram-se 

atróficos, com aspecto contraído e com intenso infiltrado macrofágico, os ductos 

estriados apresentavam-se dilatados e exibiam em sua luz células inflamatórias do tipo 

neutrófilo polimorfonuclear. Nos períodos mais tardios observou-se uma atrofia 

progressiva das estruturas acinares com aparecimento de estruturas ductiformes e 

também um aumento no número de células macrofágicas até o 21o dia. Uma fibrose 

gradual associada a um infiltrado inflamatório crônico foi visualizada na cápsula 



conjuntiva e nos septos interlobulares, que se tornaram espessados e fibrosados ao final 

do experimento. 

 

Pagnoncelli, Yurgel (1997) também analisaram o efeito da ligadura do ducto 

excretor principal de glândula de ratos em intervalos de tempo variados, ou seja, zero 

hora, 1, 7, 15 e 30 dias, onde observaram que após 24 horas de obstrução os ácinos 

apresentavam-se com pouca alteração estrutural e os ductos um pouco dilatados, já na 

cápsula conjuntiva era evidente a presença de infiltrado inflamatório do tipo neutrofílico 

polimorfonuclear. No 7º dia, evidenciou-se atrofia das células acinares, principalmente 

dos ácinos localizados mais centralmente no parênquima glandular e células 

inflamatórias eram encontradas tanto na cápsula, quanto nos septos interlobulares, os 

quais apresentavam-se mais espessos. Nos períodos mais tardios da obstrução, 

comprovou-se uma intensa atrofia das células acinares, sendo o parênquima constituído 

basicamente por estruturas ductiformes dilatadas e de permeio a estas  estruturas 

evidenciavam-se células inflamatórias mononucleares com alguns macrófagos 

presentes. Os lóbulos glandulares foram substituídos por tecido conjuntivo fibroso 

intralobular. Os autores concluíram que a deposição de tecido conjuntivo fibroso 

interlobular foi proporcional ao tempo de obstrução e que a participação de células 

inflamatórias nos fenômenos decorrentes da obstrução foi uma observação constante. 

 

Takahashi, Schoch, Walker (1998) descreveram as alterações histológicas 

decorrentes da atrofia e regeneração de parótidas de rato induzida pela obstrução ductal. 

Depois de decorridos 7 dias de obstrução, os ductos foram liberados e os animais 

sacrificados em diferentes intervalos de tempo: zero hora, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 e 14 dias. 

Eles observaram que no primeiro dia após a desobstrução as glândulas se apresentavam 

atróficas, as células acinares haviam desaparecido e os ductos residuais estavam 

separados por tecido conjuntivo denso contendo escassos linfócitos. Algumas mitoses e 

apoptoses de células epiteliais ductais foram observadas. No 2º dia, escassas estruturas 

transicionais ducto-acinares apareceram, enquanto nos 3o e 4o dias, ácinos neoformados 

já estavam presentes. A maioria dos ácinos se apresentava como pequenas células 

imaturas, contendo poucos grânulos secretórios. No 5º dia após a desobstrução, lóbulos 

se regenerando em maior quantidade e com maturação dos ácinos eram similares 



àqueles das glândulas controle, porém os ácinos ainda se encontravam um pouco 

desorganizados. Nos 10o e 14o dias as glândulas regeneradas após a obstrução ductal se 

assemelhavam às glândulas controle. 

 

Scott, Liu, Smith (1999) relataram que a relação entre alterações estruturais e 

funcionais na atrofia acinar glandular ainda não está bem estabelecida e o potencial de 

recuperação ainda não foi totalmente quantificado. Eles realizaram um estudo para 

avaliar as características morfológicas e funcionais da atrofia e recuperação acinar em 

glândulas parótidas de ratos submetidos à ligadura ductal, por 1, 2, 4 e 6 semanas, 

seguida de desobstrução após determinado tempo, cujos resultados confirmaram que 

com os ductos obstruídos, as glândulas sofreram uma rápida, progressiva e severa 

atrofia com uma redução de 85% do tecido secretório. A perda ocorreu por apoptose das 

células acinares e pela redução dos ácinos para formar estruturas “duct-like”, as quais 

provavelmente representam ácinos atróficos distendidos, uma vez que essas células 

ainda são capazes de secretar fluidos induzidas por drogas agonistas. A remoção da 

ligadura ductal permitiu uma rápida recuperação da glândula, cuja análise estereológica 

indicou uma razão ducto/ácino mais alta que em glândulas normais e uma pequena 

fibrose residual. Todavia, as células acinares foram capazes de secreção estimulada de 

saliva primária (exocitose de proteínas e secreção de água e eletrólitos) a níveis 

indistinguíveis daqueles de células normais. Os autores concluíram que a atrofia 

patológica (sialoadenite obstrutiva, radiação) é biologicamente similar à atrofia 

fisiológica (desuso, dieta líquida); em ambos os casos, as células acinares revertem em 

grande parte para a forma inativa, conservando apenas a habilidade reflexa de secretar 

fluidos. 

 

Shimizu et al., (2000) realizaram um estudo em glândulas submandibulares de 

ratos com sialoadenite induzida experimentalmente, onde lançaram mão da ligadura do 

ducto excretor principal para observar as alterações histomorfológicas advindas da 

obstrução, necessárias à execução da pesquisa. Os autores observaram que as glândulas 

salivares com 1 a 2 dias após a ligadura ductal, mostraram intumescimento das células 

acinares e uma leve dilatação dos túbulos convolutos granulares sem qualquer 

infiltração de linfócitos. Do 3º ao 7º dia após a obstrução do ducto houve atrofia das 



células acinares, bem como aumento das estruturas ductiformes, dilatação dos ductos 

intra e interlobular e infiltrado linfocítico. Eles observaram também que as células 

acinares atróficas diminuíram e que o tecido conjuntivo em torno dos ductos e estruturas 

ductiformes aumentou sua espessura à medida que o tempo de ligadura ductal passou, 

de modo que no 21º dia as glândulas apresentaram intensa deposição do tecido 

conjuntivo. 

 

Harrison, Fouad, Garrett (2000) estudaram os efeitos da obstrução ductal nas 

células acinares em parótidas de gato num intervalo de tempo variando de 1 a 365 dias, 

através da microscopia de luz e eletrônica. Eles observaram que as maiores alterações 

nos ácinos foram vistas no 4o dia e eram representadas por vacuolização, desintegração, 

extravasamento, apoptose, fagia e uma redução no número e tamanho dos grânulos 

secretórios. Houve uma redução completa nos grânulos secretórios entre os 7o e o 12o 

dias, mas as células acinares persistiram até mesmo no 365o dia, algumas contendo uma 

pequena concentração luminal de grânulos secretórios. Ocasionalmente outras células 

acinares com aparência similar às células normais, também foram encontradas. Segundo 

os autores, seus achados contrastaram com outros relatos que constataram a ausência de 

células acinares em parótidas de rato obstruídas  e mostraram que as células acinares das 

parótidas de gato são capazes de resistir e conservar uma aparência indicativa de 

atividade secretória. 

 

Conforme ainda relataram Harrison, Fouad, Garrett (2000), a aparência caótica 

no parênquima glandular observada no 4o dia de atrofia induzida em gatos, sugere que a 

atividade secretória é suficientemente potente para aumentar a pressão no parênquima 

até a desintegração  e ruptura acinar,  permitindo o extravasamento. Tal reação não é 

relatada nas parótidas de rato e parece representar uma significativa diferença entre a 

resposta de gatos e ratos, provavelmente relacionada ao arranjo incomum das células 

mioepiteliais na parótida de rato. No gato, como nos humanos, os ácinos da parótida são 

circundados por células mioepiteliais, enquanto no rato, as células mioepiteliais 

circundam os ductos intercalares, mas não os ácinos. Dessa forma, os ácinos dos ratos 

não sustentados por células mioepiteliais, deveriam oferecer menos resistência a um 

aumento da pressão luminal seguinte à obstrução e mais facilmente permitiriam o 



extravasamento, comparado aos ácinos de gatos e humanos que se apóiam nas células 

mioepiteliais. Então, as células acinares no rato deveriam estar sujeitas à pressão mais 

baixa e, conseqüentemente, a menos danos e isso explicaria porque a necrose das 

células acinares não é vista nas parótidas de rato, mas sim nas de gatos. 

 

Após a obstrução ductal, há uma resposta variável das glândulas salivares de 

felinos que corresponde ao que acontece na condição humana e contrasta com a atrofia 

que ocorre em glândulas salivares obstruídas de roedores comumente utilizados como 

modelo para alterações glandulares humanas. Na obstrução ductal de humanos, a 

resposta varia de acordo com o tipo glandular: a parótida é a menos resistente, sendo 

mais provável que se torne atrófica; a submandibular é mais resistente e a sublingual é a 

mais resistente e menos provável que se torne atrófica, segundo relataram Harrison, 

Fouad, Garrett (2001). Esses autores analisaram a possível  razão para essa  resposta 

variável, investigando os efeitos dos danos à inervação na resposta das glândulas 

submandibular e sublingual à obstrução ductal, com preservação ou não da corda do 

tímpano. A ligadura do ducto junto com a corda do tímpano levou a uma resposta inicial 

retardada seguida pela atrofia progressiva até o parênquima tornar-se extremamente 

atrófico, ou seja, os ácinos ficaram irregulares com aparência “duct-like”, enquanto que 

com a preservação da corda do tímpano houve uma resposta variada, na qual um 

número variável de ácinos de forma similar aos normais persistiu e continha ainda uma 

quantidade substancial de mucina. Os autores  concluíram  que os resultados obtidos 

estabeleceram os efeitos atróficos da inclusão da corda do tímpano na ligadura ductal e 

apontam para o cuidado que se deve  ter na extrapolação de modelos que utilizam 

roedores como parâmetro para seres humanos. 

 

Apesar das alterações parenquimatosas que ocorrem durante a atrofia de 

glândulas salivares causada pela obstrução ductal estarem na atualidade, mais 

esclarecidas, pouca atenção tem sido dispensada à matriz extracelular, a qual sofre 

intenso remodelamento após a atrofia, sendo também substituída  por tecido conjuntivo 

fibroso. Em glândulas submandibulares normais, a imunorreatividade para laminina 

aparece como uma marcação linear e contínua em torno dos ácinos e ductos. A laminina 

é a maior glicoproteína da membrana basal e possivelmente desempenha um papel ativo 



na manutenção da função e integridade das células parenquimatosas, uma vez  que 

interações entre a laminina e os receptores celulares têm se mostrado importantes no 

desenvolvimento da glândula submandibular (ZAIA, ALMEIDA, LINE,1997). 

 

Para verificar a distribuição e expressão da laminina durante a atrofia 

experimental de glândulas submandibulares de ratos, Zaia, Almeida, Line (1997), 

realizaram um estudo morfológico e imuno-histoquímico nessas glândulas atróficas 

após obstrução ductal. Os resultados histológicos mostraram que houve atrofia 

glandular progressiva com redução no tamanho dos ácinos, perda dos grânulos 

eosinofílicos dos túbulos granulares, presença de estruturas ductais dilatadas e aumento 

na quantidade de tecido conjuntivo. A imunorreatividade para laminina mostrou uma 

variação na intensidade com partes mais visíveis e espessas que o normal, 

principalmente em torno dos ácinos e ductos pequenos, os quais são mais proeminentes 

após o trigésimo dia em glândulas ligadas, enquanto as estruturas ductais dilatadas 

exibiram uma marcação mais suave. Esse espessamento observado possivelmente foi 

causado pela rápida  redução dos ácinos que levou a um excesso de membrana basal, 

apesar de um aumento na síntese dos componentes da membrana basal ser também uma 

possibilidade. Em glândulas normais, devido a grande proximidade, a membrana basal 

entre dois ductos ou ácinos vizinhos  pode aparecer como uma linha única nas reações 

imuno-histoquímicas. A perda desse efeito foi possivelmente a causa da marcação mais 

suave observada em algumas áreas, onde a redução do parênquima permite uma discreta 

marcação da membrana basal individual. 

 

2.5- CAPACIDADE PROLIFERATIVA DAS CÉLULAS DO PARÊNQUIMA 

GLANDULAR 

 

Existem evidências  consideráveis  de que em glândulas salivares desenvolvidas 

e em desenvolvimento, o crescimento e reposição celular não são dependentes de 

células de reserva, pois se verificou que as células em proliferação não estão confinadas 

a certas localizações nas glândulas salivares adultas, onde poderiam ser consideradas 

como células reservas, além do que células altamente especializadas, como as acinares e 

mioepiteliais podem ser facilmente observadas em proliferação. Apesar de um pequeno 



número de células indiferenciadas, que poderiam funcionar como células-tronco, poder 

estar presentes em glândulas salivares desenvolvidas, sob circunstâncias normais e 

durante a regeneração  evocada por diversos meios, tais células não são requisitadas. 

Estes achados refutam os conceitos histogenéticos  correntes dos tumores de glândulas 

salivares que são baseados na presença de células indiferenciadas ou de reserva em 

glândulas normais, que presumivelmente funcionariam como fonte para renovação 

celular e indução de tumores (NORBERG, DARDICK, BURFORD-MASON, 1996). 

 

Uma questão central na patobiologia das glândulas salivares diz 

respeito a que tipo de célula parenquimatosa (acinar, mioepitelial e ductal 

intercalar, estriada e excretória) tem o potencial para produzir outros tipos 

de células no processo de manutenção e regeneração da população celular 

parenquimatosa adulta e por implicação, também nos processos neoplásicos. 

Por vários anos a teoria prevalente era que apenas células de reserva 

relativamente indiferenciadas tinham capacidade de proliferar. Contudo, há 

outras alternativas igualmente viáveis, baseadas em parte, no fato de que 

células bem diferenciadas sofrendo mitose são comuns em glândulas 

salivares adultas e em vários modelos experimentais que fazem uso de 

injúrias à glândula seguida de regeneração, fato comprovado em vários 

estudos. É amplamente aceito que o potencial carcinogênico de agentes 

virais, químicos e da radiação ionizante é mais efetivo nas células em 

divisão, particularmente durante a síntese de DNA. Dessa forma, um 

conhecimento  acurado da capacidade proliferativa e da plasticidade dos 

diferentes tipos de células glandulares salivares durante o desenvolvimento, 

regeneração e reparo é essencial para a formação de teorias úteis na 

histogênese das neoplasias de glândula salivar (DENNY, BALL, 

REDMAN, 1997). 

 

Para estudar a capacidade proliferativa das células acinares e ductais 

das glândulas salivares, foi desenvolvido por Burford-Mason et al., (1993) 

um modelo animal experimental, onde foi introduzido um grampo que 

induzia atrofia na glândula parótida de ratos por obstruir o ducto excretor 



principal, mas que permitia o restabelecimento do ducto após sua remoção. 

Os resultados obtidos revelaram que após a remoção do grampo no 7º dia, 

houve uma redução de peso glandular em torno de 50% e que as células 

acinares diminuíram de 93.8% para 8.2% da população celular total, 

havendo regeneração rápida seguinte à remoção do grampo. O número e a 

localização de células acinares e ductais intercalares, estriadas e excretórias 

proliferando durante o experimento, foram avaliados, através da técnica 

imuno-histoquímica, utilizando um marcador de  proliferação celular, o 

antígeno nuclear de proliferação celular ou PCNA (Proliferating Cell 

Nuclear Antigen, PCNA), bem como anticorpos anticitoqueratinas (AE1-

AE3) e antiamilase para identificação das células ductais e acinares 

respectivamente. Foi observado que todos os tipos celulares foram 

induzidos a entrar no ciclo celular, porém houve uma predominância de 

células acinares proliferando. Durante a regeneração, o número de células 

PCNA positivas aumentou 38.7 vezes em relação aos valores obtidos no 

estado de repouso. Os achados demonstraram que as células acinares têm 

um significativo potencial de proliferação, contrariando teorias anteriores, as 

quais excluíam estas células como sendo capazes de proliferar. 

Takahashi, Schoch, Walker (1998) desenvolveram um estudo com o 

objetivo de investigar a regeneração das células acinares em glândulas 

parótidas de rato após atrofia induzida por uma semana de obstrução ductal, 

utilizando a técnica da imuno-histoquímica e microscopia eletrônica de 

transmissão (MET). Para o estudo imuno-histoquímico utilizaram um 

anticorpo para o 5-bromo-2-deoxiuridina (BrdU), que é um análogo da 

timidina incorporado ao DNA por células atravessando a fase S do ciclo 

celular, cuja localização imuno-histoquímica  permite identificar e 

quantificar as células proliferando e outro anticorpo (AE1/AE3)  para 

citoqueratinas (1-8, 10, 14-16 e 19), que reage com todas as células ductais, 

mas não com as acinares. Eles observaram que quando o ducto era 

desobstruído, algumas células ductais eram BrdU  positivas e após 3 dias, 

ácinos neoformados apareciam, nos quais muitas das células eram BrdU 

positivas e figuras mitóticas eram facilmente identificadas. Os picos do 



índice de marcação do BrdU para células ductais e acinares foram nos 0 e 4o 

dias, respectivamente. Pela MET, organelas citoplasmáticas nas células 

epiteliais das estruturas transicionais ducto-acinares que apareceram no 2o 

dia eram pobremente desenvolvidas, já no 5o dia células acinares maduras 

continham abundante retículo endoplasmático e grânulos de zimogênio, se 

assemelhando às células acinares das glândulas controle. Eles concluíram 

que estas observações indicam que os precursores das células acinares se 

originam das células ductais residuais, durante a regeneração da glândula 

atrófica livre de células acinares, porém  a expansão e o crescimento 

subseqüentes dessa população acinar são dependentes da diferenciação e 

proliferação destas células neoformadas. 

 

Células basais e mioepiteliais compartilham uma variedade considerável de 

filamentos de citoqueratinas com células luminais ductais, porém um único tipo destes 

filamentos, a citoqueratina 14, não é detectada imuno-histoquimicamente em células 

acinares ou luminais. Apesar das variações estruturais, as células mioepiteliais dos 

ácinos e ductos intercalares e as células basais de todos os segmentos ductais 

compartilham a expressão de citoqueratina 14. As células basais e mioepiteliais diferem 

em relação ao rico conteúdo de actina específica de músculo presente nas células 

mioepiteliais e sua aparente ausência nas células basais. Freqüentemente, as células 

basais dos ductos estriados e excretores não marcam para o anticorpo HHF-35 que é 

específico para actina muscular, apesar da identificação de tais células com anticorpos 

para citoqueratina 14. (DARDICK, 1996). 

  

Dardick et al., (1988) relataram que certos anticorpos monoclonais 

anticitoqueratina, os quais marcam especificamente o mioepitélio dos ácinos e ductos 

intercalares das glândulas salivares, têm sido observados marcando também células 

situadas basalmente nos ductos estriado e excretor. Os autores realizaram um estudo, 

utilizando 8 amostras de glândulas parótidas humanas normais para estabelecer se estas 

células basais tinham o conteúdo protéico do citoesqueleto (actina e citoqueratina) das 

células mioepiteliais. Para isso, utilizaram o HHF-35, um anticorpo para actina 

específica de músculo que marca também células mioepiteliais e observaram que 



células fusiformes e estreladas localizadas ao longo dos ductos estriados intra e 

interlobular também foram marcadas em 4 dos 8 casos utilizados, além do mioepitélio 

dos ácinos e ductos intercalares. Já com a utilização de dupla marcação em cortes 

fixados por congelamento e microscopia de fluorescência, usando rodamina-faloidina 

(para detecção de filamentos de actina) associada ao anticorpo monoclonal 312C8-1 

(para detecção de citoqueratina 14 que marca células mioepiteliais) foi confirmado que 

o ducto estriado tem uma população de células basais contendo proteínas 

citoesqueléticas que simulam as do mioepitélio. Os autores concluíram que a população   

celular do epitélio ductal, particularmente do ducto estriado e excretor talvez seja mais 

heterogênea e provavelmente mais complexa funcionalmente do que se pensava 

anteriormente. 

 

As células mioepiteliais podem mostrar alterações estruturais consideráveis em 

glândulas salivares, mamárias e sudoríparas humanas, bem como diferenças entre 

espécies diferentes e até mesmo na mesma espécie. Existem diferenças claras no 

conteúdo de citoqueratinas e actina específica de músculo em células mioepiteliais da 

glândula parótida humana. Os conteúdos destes filamentos são variáveis também em 

diferentes espécies de mamíferos. De fato, em um animal como o ouriço europeu a 

expressão de filamentos de actina é tão acentuada que as células mioepiteliais se 

assemelham às células de músculo liso. Isso é necessário para compreender as 

alterações citomorfológicas, tais como quantidades aumentadas de tonofilamentos e 

perda de miofilamentos que as células mioepiteliais sofrem, por exemplo, na 

sialoadenite, lesão linfoepitelial benigna e na anóxia (DARDICK, 1996). 

 

Shinohara et al., (1992) realizaram um estudo com o objetivo de identificar 

alterações imuno-histoquímicas no mioepitélio e nos elementos ductais em sialoadenites 

obstrutivas humanas, utilizando anticorpos para actina, como marcador de células 

mioepiteliais;  citoqueratinas (KL1, PKK1), que identificam células luminais ductais e 

citoqueratina (K8.12), como marcador para células basais ductais. Eles observaram que 

em glândulas salivares normais as células mioepiteliais localizavam-se na periferia do 

compartimento acinar e ocasionalmente nos ductos intercalar e estriado, caracterizando-

se por uma intensa marcação para actina; já a marcação para KL1 e PKK1 foi confinada 



às células luminais ductais e células acinares, enquanto para K8.12 estava restrita às 

células basais ductais. As lesões obstrutivas foram classificadas em dois padrões, 

baseados em aspectos clínicos e histológicos: estágio subagudo ou agudo e crônico, 

onde o primeiro caracterizava-se por degeneração acinar e ductal, formação de 

estruturas “duct-like” e infiltração celular e o segundo por uma intensa degeneração das 

estruturas glandulares com proliferação de tecido conjuntivo. Na avaliação imuno-

histoquímica dessas glândulas obstruídas o primeiro padrão foi categorizado por 

marcação negativa para actina nas células mioepiteliais e positiva para KL1 e PKK1 nas 

estruturas “duct-like” e  uma suave marcação para K8.12 nas células ductais basais. O 

segundo expressou marcação positiva para actina com intensidade irregular nas células 

mioepiteliais dos elementos acinares e ductais, já a expressão de KL1 e PKK1 foi  

positiva no lado luminal das estruturas “duct-like” e a marcação para K8.12 foi ora 

positiva ora negativa nas células basais ductais. Os autores concluíram, baseados  em 

estudos ultra-estruturais, que as células mioepiteliais modificadas parecem ser menos 

alteradas pelo processo inflamatório que as células acinares e ductais adjacentes e 

permanecem com sua aparência normal, o que sugere um potencial regenerativo ativo. 

 

Existem dados limitados em relação à distribuição de células mioepiteliais nas 

glândulas salivares e sobre as alterações potenciais em seu número e localização durante 

as fases de atrofia e regeneração. Nos ratos, as glândulas parótida, submandibular e 

sublingual diferem em relação à proporção de células mioepiteliais associadas aos 

ácinos e realmente estas células parecem estar ausentes dos ácinos das glândulas 

parótidas de rato, mas apesar delas estarem reduzidas em número quando comparadas 

àquelas associadas aos ductos intercalares, algumas células mioepiteliais típicas podem 

ser detectadas por anticorpos para actina específica de músculo nas unidades acinares. 

Em glândulas submandibulares humanas alteradas pela obstrução ductal resultante de 

cálculos salivares, as células mioepiteliais parecem ser menos alteradas que as células 

acinares adjacentes e ultra-estruturalmente continuam se assemelhando ao mioepitélio 

normal e estudos em sialoadenite e atrofia glandular em modelos experimentais 

mostraram que com a atrofia de células acinares, uma considerável proporção do 

sistema ductal persiste e que as células mioepiteliais, pelo menos por algum tempo, 

resistem à atrofia (BURGESS, DARDICK, 1998). 



 

Acredita-se que o papel  das células mioepiteliais na composição e crescimento 

dos tumores das glândulas salivares seja considerável , porém esse papel ainda não foi 

bem esclarecido. Apesar de existirem evidências significativas sobre a capacidade 

proliferativa de outras células maduras das glândulas salivares, há poucas informações 

relacionadas às células mioepiteliais e para determinar se as células mioepiteliais estão 

envolvidas na transformação neoplásica celular é necessário verificar sua capacidade de 

proliferação conforme relatos de Burgess et al.,(1996), que investigaram este potencial  

proliferativo da célula mioepitelial em glândulas parótidas atróficas de ratos induzida 

pela obstrução ductal com grampo, seguida pela desobstrução e conseqüente 

regeneração. Para isto, utilizaram dupla marcação imuno-histoquímica, ou seja, as 

células mioepiteliais em proliferação eram identificadas pela marcação positiva do 

núcleo para PCNA dentro de um citoplasma positivo para actina específica do músculo, 

o anticorpo HHF-35. Os resultados mostraram que a taxa de proliferação das células 

mioepiteliais em glândula normal foi de 1.6%, já para a glândula após a obstrução , a 

porcentagem aumentou, alcançando um pico de 23% no 5º dia e 15% no 7ºdia. Os 

autores concluíram que as células mioepiteliais maduras da parótida de rato podem 

proliferar em baixos níveis na glândula normal e podem ser induzidas a proliferar em 

altas taxas após injúrias à glândula. 

 

 

Conforme citaram Burgess et al., (1996) quando o ducto excretor principal da 

parótida de rato era obstruído, a atrofia glandular era rápida. Após 5 dias de obstrução a 

perda de células acinares era extensa e os lóbulos tornaram-se primariamente compostos 

de ductos intercalares e estriados residuais. Do 5o ao 21o após a obstrução, as células 

mioepiteliais (associadas aos ductos intercalares e aos poucos ácinos remanescentes) 

eram especialmente proeminentes devido à perda preferencial de células acinares, tanto 

que no 5o dia após a obstrução as células mioepiteliais proliferando chegavam a 23,1% 

desta população ou 14 vezes mais que os níveis da glândula em repouso (1,6%), já do 

10o ao 21o dia de atrofia, essa taxa foi reduzida para 2% a 3%. 

 



Ainda de acordo com Burgess et al., (1996), o pico de proliferação das células 

mioepiteliais em parótidas de rato durante a fase de atrofia não era esperado, pois se 

pensava que isso aconteceria na fase de regeneração após a desobstrução glandular. Os 

autores sugerem uma explicação, onde estudos prévios indicam uma maior tendência 

das células acinares sofrerem atrofia quando comparadas com as células ductais de 

todos os tipos e isto é verdadeiro até mesmo em sialoadenite crônica de glândulas 

submandibulares humanas. Na parótida de ratos, os ductos intercalares têm uma maior 

proporção de células mioepiteliais que os ácinos e com a obstrução ductal, os ductos 

intercalares resistem à atrofia comparativamente melhor que os ácinos. Apesar de ser 

especulativo, alguma perda de células mioepiteliais pode ocorrer quando a glândula 

começa a atrofiar, especialmente devido à perda de células acinares e isto poderia 

induzir um número significativo de células mioepiteliais a entrar rapidamente no ciclo 

celular. Para estes autores, a manutenção ou até mesmo um pequeno aumento na 

população de células mioepiteliais, talvez ocorra como resultado do número 

considerável de células mioepiteliais proliferando durante a atrofia. Isto pode prover 

células mioepiteliais suficientes quando a glândula se recupera, principalmente devido a 

um aumento nas células acinares, depois que ocorre a desobstrução ductal com 

conseqüente regeneração glandular. 

 

Burgess, Dardick (1998) afirmaram que a atrofia de glândulas salivares devido à 

radioterapia, sialoadenite e pela Síndrome de Sjögren é um importante problema clínico 

e estudos  sobre a resposta das glândulas à atrofia e regeneração podem prover uma 

arma para traçar estratégias para radioproteção ou métodos para tratar ou reverter os 

efeitos da atrofia glandular. Eles analisaram as alterações na distribuição e proporção 

dos tipos celulares durante as fases de atrofia/regeneração de glândulas salivares em 

ratos com atrofia induzida experimentalmente, utilizando uma marcação imuno-

histoquímica para localizar simultaneamente células acinares e mioepiteliais, usando 

antiamilase e antiactina específica de músculo,respectivamente, associada a uma análise 

morfométrica. Observaram que as células mioepiteliais ocupavam 19% da área epitelial 

total no 7º dia de atrofia contrapondo-se aos 2,7% da glândula em repouso. A 

regeneração das células acinares foi óbvia um dia após a liberação do ducto e a área 

pertencente às células mioepiteliais diminuiu para 4,3% da área epitelial total no décimo 



quarto dia de regeneração. As áreas relativas das células ductais retornaram aos níveis 

normais no décimo quarto dia de regeneração. Os autores concluíram que os diferentes 

tipos celulares das glândulas parótidas de rato responderam diferentemente a certos 

estímulos e sugerem que o mesmo pode ser verdadeiro para as glândulas salivares 

humanas. 

 

Takahashi et al., (1999) avaliaram o comportamento das células mioepiteliais e 

as modificações em sua distribuição durante a fase de regeneração glandular após a 

atrofia induzida em ratos, através da obstrução ductal, por uma semana e para isso 

usaram a técnica da imuno-histoquímica empregando um anticorpo específico para 

actina muscular, o HHF-35, e a microscopia eletrônica de transmissão (MET) para 

identificação destas células. Pela avaliação dos autores, logo após a liberação ductal, os 

ductos residuais eram circundados por células marcadas positivamente para actina. Três 

dias depois, em sua maioria, os ácinos neoformados se originando dos ductos residuais 

eram também cercados por células positivas para actina. Após 10 dias, as células 

positivas passaram a ser vistas como pontos em torno dos ácinos, que diminuíam em 

número dia a dia. No 21º dia, as células marcadas positivamente circundavam 

principalmente os ductos intercalares com apenas umas poucas células positivas 

identificadas na periferia acinar. Através da MET, ductos residuais e ácinos 

neoformados apareciam circundados por células mioepiteliais após o 5º dia. No 7º dia, 

foi identificada a transferência das células mioepiteliais da periferia dos ácinos para a 

junção ducto-acinar. Durante todo o experimento, nenhuma apoptose ou necrose de 

células mioepiteliais foi observada. Estas observações, segundo os autores, indicaram 

que as células mioepiteliais migraram da periferia acinar para a junção ducto-acinar 

durante a regeneração da glândula parótida e que tal comportamento está muito 

relacionado àquele visto durante o desenvolvimento da parótida. 

 

2.6- CÉLULAS MIOEPITELIAIS X NEOPLASIA DE GLÂNDULA SALIVAR 

 

Nos tumores de glândula salivar e mamária, as células mioepiteliais são um 

componente integrante de grande importância. A diferenciação de componentes 

epiteliais (ácinos e ductos) e mioepiteliais em tumores de glândula salivar, bem como 



suas interações em termos de padrão de crescimento, podem explicar a vasta variedade e 

diversidade destes tumores, de modo que as células mioepiteliais e “mioepiteliais-like”, 

são um componente estabelecido de vários tumores de glândula salivar, tais como, 

adenoma pleomórfico, mioepitelioma, carcinoma adenóide cístico e carcinoma epitelial-

mioepitelial, porém seu papel ainda não está totalmente compreendido (BURGESS et 

al., 1996). 

 

Morinaga, Nakajima, Shimosato (1987) concretizaram um estudo, cujo objetivo 

era determinar a diferença entre células mioepiteliais normais e neoplásicas, utilizando 

para isso marcadores para proteínas contráteis (actina e miosina) e proteínas 

filamentosas intermediárias (vimentina e uma citoqueratina de 55 a 57 kD, a KL1) em 

59 tumores de glândula salivar (37 adenomas pleomórficos, 8 adenomas monomórficos, 

13 carcinomas adenóides císticos e 1 carcinoma epitelial-mioepitelial), usando o tecido 

glandular salivar não neoplásico circundando os tumores para a análise das células 

mioepiteliais normais. As células mioepiteliais normais foram positivas para actina e 

miosina e negativas para vimentina e citoqueratina. As células externas das estruturas 

tubulares das duplas-camadas vistas em adenomas pleomórficos, monomórficos e 

carcinomas adenóides císticos, bem como as células limitantes dos “espaços císticos” e 

as mais externas do carcinoma adenóide cístico foram ocasionalmente positivas para 

actina e miosina  Estas células anteriormente citadas foram consideradas pelos autores 

como sendo células mioepiteliais neoplásicas, apesar de sua marcação ser muito menor 

do que aquela das células mioepiteliais normais. Ao contrário das células mioepiteliais 

normais, as mioepiteliais neoplásicas foram sempre positivas para vimentina e 

ocasionalmente positivas para a citoqueratina. 

 

Conforme citam Araújo, Carvalho, Araújo (1994), vários marcadores imuno-

histoquímicos têm sido utilizados no estudo de tumores com participação de células 

mioepiteliais, como, por exemplo, proteína S-100,  miosina,  proteína fibrilar glial ácida, 

desmina e citoqueratina, porém nenhum destes tem se mostrado confiável na 

identificação de linhagens de células mioepiteliais; tendo sido demonstrado que a actina 

específica de músculo está presente nas células mioepiteliais normais de glândulas 

salivares. 



 

 Com o objetivo de comparar os padrões de marcação de células mioepiteliais 

tumorais, os autores anteriormente citados, Araújo, Carvalho, Araújo (1994) efetuaram 

um estudo imuno-histoquímico, utilizando anticorpos para vimentina e actina em 24 

tumores de glândula salivar nos quais a participação de células mioepiteliais como 

componente tumoral tem sido verificada. Nesse estudo, utilizaram 2 casos de adenomas 

de células basais, 7 adenomas pleomórficos, 2 mioepiteliomas, 7 carcinomas adenóides 

císticos (2 tubulares, 4 cribriformes e 1 sólido) e 6 adenocarcinomas polimorfos de 

baixo grau, empregando um anticorpo para vimentina e outro para actina específica de 

músculo, o HHF-35. Os resultados confirmaram uma marcação positiva para vimentina 

em todos os tumores pesquisados, apesar de, em alguns tumores, ela ser apenas focal; já 

a marcação para o anticorpo HHF-35 só foi encontrada nos carcinomas adenóides 

císticos com padrão tubular e cribriforme. De acordo ainda com estes autores as células 

mioepiteliais salivares normais não expressam vimentina, exceto transitoriamente, em 

coexpressão com citoqueratinas em poucas células fetais durante o desenvolvimento 

glandular, sugerindo que a actina é parcialmente ou totalmente substituída por 

vimentina em células mioepiteliais neoplásicas. 

 

Segundo Loyola, Araújo, Sousa (1999), a diversidade morfológica das 

neoplasias de glândulas salivares tem sido atribuída à capacidade de diferenciação das 

células parenquimatosas, entre as quais, as células mioepiteliais, identificadas em graus 

variáveis de diferenciação nessas neoplasias. Eles relatam ainda que estudos imuno-

histoquímicos vêm sendo realizados procurando identificar as células mioepiteliais no 

epitélio glandular normal, onde elas expressam a citoqueratina 14 (CK 14) e actina 

muscular específica e nas glândulas neoplásicas, que normalmente expressam 

vimentina, citoqueratina 14 e actina muscular específica. A participação da célula 

mioepitelial vem sendo demonstrada em alguns tumores, como adenoma pleomórfico, 

carcinoma adenóide cístico, carcinoma epitelial-mioepitelial, adenocarcinoma polimorfo 

de baixo grau e ainda é discutida em outras neoplasias, incluindo o carcinoma 

mucoepidermóide que é oriundo do ducto excretório, onde a célula mioepitelial não 

estaria presente. 

 



Para investigar a  possibilidade de participação da célula mioepitelial em 

carcinomas mucoepidermóides, Loyola, Araújo, Sousa (1999) desenvolveram um 

estudo, no qual utilizaram  17 casos de carcinoma mucoepidermóide de glândulas 

salivares menores e 8 amostras de glândulas salivares menores normais contidas nas 

secções estudadas, empregando os anticorpos anticitoqueratina 14, antivimentina e 

antiactina  muscular específíca, cujos resultados revelaram que nas glândulas salivares 

normais, a marcação para CK 14 foi expressiva nas células mioepiteliais dos segmentos 

ductais intercalares, acinares e nas células basais dos ductos excretores maiores. Nas 

células mioepiteliais acinares e dos ductos intercalares de glândulas salivares normais 

houve forte marcação para actina muscular específica e a expressão de vimentina foi 

negativa em todos os compartimentos glandulares; já nos carcinomas 

mucoepidermóides a marcação para CK 14 restringiu-se às células intermediárias e 

epidermóides e nas áreas císticas foi identificada nas células basais e parabasais dos 

revestimentos neoplásicos. Nenhum caso de carcinoma mucoepidermóide foi positivo 

para antiactina muscular específica e 2 casos mostraram marcação ocasional de fraca 

intensidade para vimentina. Eles concluíram que os achados traduziram uma ausência 

de diferenciação mioepitelial nos carcinomas mucoepidermóides de glândulas salivares 

menores. 

 

 

 

 

2.7- CALPONINA E SUA EXPRESSÃO EM CÉLULAS MIOEPITELIAIS 

 

A calponina é uma proteína de ligação à actina, tropomiosina e calmodulina 

isolada originalmente de músculo liso. A análise estrutural dos cDNAs que codificam as 

isoformas de calponina revelou a presença de 3 tipos de genes com uma regulação de 

expressão distinta, onde cada gene codifica uma classe distinta de isoforma, 

categorizada em calponina básica (pI 8 a 10), neutra (pI 7 a 8) e ácida (pI 5 a 6), 

baseado em seus pontos isoelétricos. O gene da calponina básica (também denominado 

gene da calponina-h1) codifica uma isoforma de calponina isolada originalmente e 

predominantemente específica de músculo liso. A expressão do gene da calponina 



básica foi evidenciada em células musculares lisas durante o desenvolvimento 

embrionário e pós-natal, bem como em artérias humanas ateroescleróticas, onde ela tem 

sido reconhecida como um dos marcadores mais precoces das células musculares lisas 

diferenciadas. As calponinas neutra e ácida são expressas tanto em músculos lisos 

quanto em músculos não lisos (YAMAMURA et al., 1998). 

 

Segundo Zarbo et al., (2000) a calponina é uma proteína de 34 kD envolvida no 

sistema de regulação da contração do músculo liso, sendo restrita a tal tipo muscular, 

não tendo sido encontrado ainda nenhum análogo em outros tecidos. 

 

As células mioepiteliais normalmente localizam-se entre as células epiteliais e a 

lâmina basal de ácinos  e ductos de mama e glândulas sudoríparas de pele, mas são 

encontradas principalmente no componente acinar das glândulas salivares e essas 

células planas e alongadas se caracterizam pela imunorreatividade para anticorpos como 

actina de músculo liso, miosina, citoqueratina 14, proteína S-100, calponina, 

caldesmona e proteína fibrilar glial ácida. Ultra-estruturalmente, as células mioepiteliais 

são caracterizadas por filamentos localizados junto ao nível basal e vesículas 

pinocíticas, onde a maioria dos filamentos consiste em actina, tropomiosina e miosina, 

além de feixes de filamentos de citoqueratina e desmossomos bem desenvolvidos. Seu 

papel na histogênese de tumores de mama tem sido freqüentemente estudado e uma 

diferenciação definitiva da célula mioepitelial tem sido demonstrada na mama, em 

carcinoma adenóide cístico, adenomioepitelioma, carcinoma adenoescamoso de baixo 

grau e mioepitelioma maligno (FOSCHINI, EUSEBI, 1998). 

 

Nagao et al., (1998) relataram que as células mioepiteliais têm propriedades 

contráteis e exibem um fenótipo duplo, epitelial e de músculo liso. Apesar dessas 

células serem um elemento importante em muitos tumores de glândulas salivares, os 

mioepiteliomas puros são raros, somando menos de 1% de todos os tumores de glândula 

salivar. O mioepitelioma maligno é ainda mais raro e para determinar a natureza das 

células mioepiteliais dessa neoplasia foi realizado um estudo clínicopatológico, ultra-

estrutural e imuno-histoquímico em 10 casos de mioepitelioma maligno que continham 

tecido glandular salivar normal adjacente. Os autores utilizaram diversos anticorpos, 



dentre eles, citoqueratina 14,  proteína S-100, α-actina de músculo liso, miosina de 

músculo liso, caldesmona, calponina, proteína fibrilar glial ácida, desmina e vimentina. 

Os resultados mostraram que a citoqueratina 14 e outros marcadores mioepiteliais foram 

imunorreativos para as células mioepiteliais normais mas não para células acinares ou 

ductais. A marcação para proteína S-100 foi positiva também para tecido glandular 

normal adjacente ao tumor em alguns ácinos, ductos e células mioepiteliais. A calponina 

foi expressa em todos os 10 casos estudados, na maioria dos quais de forma intensa. A 

α- actina de músculo liso foi expressa de forma intensa e frequentemente difusa nos 

mioepiteliomas, enquanto as expressões de miosina de músculo liso, caldesmona e 

proteína fibrilar glial  ácida foram menos extensas e apresentaram distribuição focal. A 

vimentina também foi expressa em todos os casos. Concluiu-se que dentre os diversos 

marcadores usados, a vimentina e a calponina foram os mais sensíveis para determinar 

diferenciação mioepitelial, enquanto a miosina, a caldesmona e a proteína fibrilar glial 

ácida, menos sensíveis. Os autores sugeriram ainda que as características imuno-

histoquímicas dos mioepiteliomas malignos indicam que eles são compostos por células 

mioepiteliais modificadas mostrando vários estágios de diferenciação. 

 

De acordo com Savera, Gown, Zarbo (1997) as células mioepiteliais das 

glândulas salivares têm um  imunofenótipo citoesquelético complexo e com o objetivo 

de elaborar o fenótipo  muscular liso do mioepitélio de glândula salivar e dessa forma 

contribuir para a elucidação da histogênese dos adenomas pleomórficos, os autores 

avaliaram a expressão imuno-histoquímica de três novos anticorpos monoclonais para 

α-actina de músculo liso (α-smooth muscle actin, o α-SMA), a cadeia pesada da 

miosina de músculo liso (smooth muscle myosin heavy chains, o SMMH) e a calponina 

em 65 adenomas pleomórficos fixados em formalina, onde 51 continham tecido 

glandular normal adjacente. Diferentes tipos celulares dentro do adenoma pleomórfico 

foram classificados como:células epiteliais tubulares internas, células “mioepiteliais-

like” (justatubulares, cuboidais e fusiformes), mioepitélio modificado (mixóide, 

condróide e hialino) e mioepitélio transformado (epitelióide sólido, escamoso e 

cribriforme-basalóide). As células mioepiteliais periacinares e periductais das 51 

glândulas salivares normais foram difusamente marcadas por todos os três anticorpos, 

enquanto todas as células epiteliais acinares e ductais foram sempre negativas. Dos 65 



adenomas pleomórficos, 61 (94%) reagiram aos três anticorpos, onde a marcação para 

α-SMA e o SMMH foi essencialmente limitada às células “mioepiteliais-like”, 

enquanto no mioepitélio modificado e transformado, estes miofilamentos foram 

ausentes. A calponina foi encontrada em 64 (98%) tumores, reagindo em quase todas as 

células “mioepiteliais-like” e em 60% e 30% do mioepitélio modificado e transformado, 

respectivamente. Eles concluíram  que o α-SMA e o SMMH  são expressos apenas no 

mioepitélio neoplásico mais bem diferenciado, enquanto a calponina foi o mais sensível 

marcador do mioepitélio neoplásico e sua identificação em diferentes tipos celulares dos 

adenomas pleomórficos sugere um  papel histogenético maior das células mioepiteliais. 

 

Damiani et al., (1999) afirmaram que as lesões de carcinoma ductal de mama in 

situ são sempre circundadas por uma camada contínua de células mioepiteliais e lâmina 

basal, enquanto as lesões invasivas mostram a lâmina basal, se presente, descontínua ou 

fragmentada. Os componentes da lâmina basal e as células mioepiteliais podem ser 

demonstrados por métodos imuno-histoquímicos e a grande maioria dos marcadores 

usados na detecção de células mioepiteliais é anticorpo contra a actina de músculo liso e 

recentemente um novo anticorpo contra a calponina, um componente do músculo liso, 

tem sido muito útil na detecção destas células. Os autores realizaram um estudo em 38 

casos de tumores de mama, que histologicamente foram classificados como: 10 

carcinomas ductais in situ, 17 carcinomas ductais in situ com invasão e 11 carcinomas 

ductais in situ com características sugestivas de invasão para o estroma. 

Subseqüentemente foram submetidos à análise imuno-histoquímica com um painel de 

anticorpos para células mioepiteliais (α-actina de músculo liso e calponina) e para 

componentes da lâmina basal (laminina e colágeno IV). Os resultados demonstraram 

que 9 dos 11 casos com características sugestivas de invasão estromal  foram 

reclassificados como carcinomas ductais invasivos (5 casos) e carcinomas ductais in situ 

(4 casos), de acordo com a ausência ou presença de uma camada contínua de células 

mioepiteliais e/ou lâmina basal. Eles concluíram que os marcadores de células 

mioepiteliais e de lâmina basal são úteis em diferenciar carcinoma ductal de mama in 

situ daqueles microinvasivos.  

 



Conforme afirmam Prasad et al., (1999), o papel da célula mioepitelial  

neoplásica na histogênese de vários tumores de glândulas salivares tem sido explorado 

através de estudos imuno-histoquímicos, ultra- estruturais e cultura tecidual, porém 

existem controvérsias sobre a participação dessas células em muitos tumores benignos e 

malignos de glândula salivar, devido à dificuldade de caracterizar o largo espectro de 

modificações estruturais e imunofenotípicas do mioepitélio neoplásico comparado à sua 

contraparte normal. 

 

Prasad et al., (1999) efetuaram uma análise imuno-histoquímica para identificar 

diferenciação mioepitelial em 135 tumores benignos e malignos de glândula salivar 

associados com tecido glandular normal adjacente, excluindo-se o adenoma 

pleomórfico, utilizando 3 anticorpos monoclonais específicos para músculo liso, ou 

seja, α- actina de músculo liso (α-smooth muscle actin, o α-SMA), a cadeia pesada da 

miosina de músculo liso (smooth muscle myosin heavy chain, o SMMH) e a calponina, 

cujos resultados confirmaram que estes anticorpos são altamente específicos, tanto para 

o mioepitélio normal, uma vez que nas 135 glândulas salivares normais  apenas as 

células miopiteliais circundando ácinos e ductos intercalares reagiram a estes 

anticorpos, quanto para o mioepitélio modificado, pois nos carcinomas adenóides 

císticos e epiteliais- mioepiteliais houve uma forte marcação apenas nos componentes 

mioepiteliais, sendo as células epiteliais negativas. Nos outros tumores pesquisados, 

como adenoma canalicular, oncocitoma, tumor de Whartin, carcinoma 

mucoepidermóide e adenocarcinoma polimorfo de baixo grau, nenhuma marcação foi 

detectada, visto que a participação de células mioepiteliais não parece estar diretamente 

implicada na formação destes tumores. Concluíram que o α-SMA, SMMH e a 

calponina são marcadores mioepiteliais específicos nos tumores de glândula salivar. 

 

De acordo com Savera et al., (2000), carcinomas de glândulas salivares 

apresentando exclusivamente diferenciação mioepitelial, ou seja, carcinomas 

mioepiteliais são raros e suas características histopatológicas, perfil imuno-histoquímico 

e comportamento clínico não estão bem caracterizados. Segundo os mesmos autores em 

estudo no qual analisaram 25 casos de carcinomas mioepiteliais de glândulas salivares 

ressaltando as características clinicopatológicas, histológicas, imuno-histoquímicas e 



ultra- estruturais destas lesões, os resultados da análise imuno-histoquímica endossaram 

a diferenciação mioepitelial destes tumores. Houve ainda uma  intensa expressão de 

vimentina e proteína S100, as quais usualmente não estão presentes em células 

mioepiteliais normais, sendo estes marcadores bastante sensíveis, porém não específicos 

para mioepitélio neoplásico. Devido à transformação neoplásica, o mioepitélio perde ou 

modifica seu fenótipo muscular liso e por isso os estudos imuno-histoquímicos para 

demonstrar essa diferenciação de músculo liso têm sido pouco proveitosos. Este estudo 

comprovou isso, pois a marcação para actina de músculo liso e para actina específica de 

músculo só foi detectada em 50% e 31% dos tumores, respectivamente. Já a calponina 

foi o marcador de músculo liso mais sensível, reagindo em 75% dos tumores. A 

calponina é um anticorpo específico de músculo liso relativamente novo, que tem 

mostrado ser um marcador específico e bastante sensível de diferenciação mioepitelial 

em tumores de glândula salivar. 

 

Zarbo et al., (2000) realizaram uma pesquisa para avaliar a composição celular 

de 11 adenomas canaliculares e 14 adenomas de células basais de glândula salivar 

usando 3 anticorpos monoclonais, a α-actina de músculo liso (α-SMA), a cadeia pesada 

de miosina de músculo liso (SMMH) e a calponina, que são marcadores sensíveis de 

diferenciação miógena e reagem com isótopos de actina muscular distintos e com 

proteínas contráteis associadas. O α-SMA parece marcar especificamente a isoforma α 

da actina de músculo liso presente nas células mioepiteliais de tumores de mama e 

glândula salivar e estudos que examinam o filamento contrátil de células mioepiteliais 

normais têm mostrado feixes de microfilamentos que reagem com anticorpos para 

SMMH, o qual representa um marcador específico para diferenciação de músculo liso. 

A calponina é uma proteína envolvida na regulação de contração do músculo liso. Os 

resultados mostraram que os adenomas de células basais não são monomórficos em seu 

padrão ou conteúdo celular, mostrando considerável coincidência com padrões 

encontrados nos adenomas pleomórficos, onde todas as variantes de adenomas de 

células basais exibiram algum grau de participação mioepitelial e as marcações para α-

SMA e calponina foram equivalentes, enquanto o anti-SMMH foi focalmente positivo 

em todas as variantes dos adenomas de células basais. O adenoma canalicular, ao 

contrário, apresentou-se destituído de qualquer marcação para os 3 anticorpos 



utilizados, sugerindo que é um adenoma composto exclusivamente de células luminais 

ductais. Os autores concluíram que há uma coincidência histomorfológica e uma 

composição celular comum dos adenomas de células basais com outros adenomas 

reconhecidos, tais como, adenoma pleomórfico e mioepitelioma. 

 

Conforme Ogawa et al., (2000), estudos recentes sobre células mioepiteliais se 

desenvolvendo em glândulas salivares de ratos demonstraram que elas começam a  

expressar  α-actina de músculo liso (α-smooth muscle actin, α-SMA) primeiro e depois 

a citoqueratina-14 (CK-14), entretanto é improvável que células basais ductais 

expressando apenas CK-14 sejam células mioepiteliais imaturas ou indiferenciadas. 

 

Ogawa et al., (2000) fizeram um estudo imuno-histoquímico em adenomas 

pleomórficos e carcinomas adenóides císticos, os quais incluíam remanescentes de 

glândulas salivares normais, utilizando anticorpos monoclonais para CK-14, proteínas 

de músculo liso (α-SMA, h-caldesmona e calponina h1) e CK-19. A calponina h1 foi 

observada em queratinócitos e fibras nervosas, indicando que a proteína não é específica 

para músculo liso, enquanto o α-SMA e a h-caldesmona  mostraram ser marcadores 

altamente específicos para células de músculo liso em tecidos normais. Em glândulas 

normais, as células mioepiteliais foram positivas para CK-14, α-SMA e h-caldesmona. 

As células não mioepiteliais se apresentaram destituídas de marcação para proteínas de 

músculo liso. As células basais ductais expressaram CK-14 com ou sem CK-19 e as 

células luminais CK-19 com ou sem CK-14. Isto sugeriu que as células basais ductais 

positivas para CK-14 e negativas para proteínas de músculo liso são progenitoras das 

células luminais. As células luminais nas estruturas tubulares de ambos os tumores 

foram positivas para CK-19 com ou sem CK-14. A maioria das células periféricas não 

luminais dos adenomas pleomórficos foi positiva para CK-14 e uma pequena fração 

delas expressou proteínas de músculo liso. Ao contrário, a maioria das células 

periféricas do carcinoma adenóide cístico foi positiva para proteínas de músculo liso e 

apenas algumas expressaram CK-14. Os resultados sugeriram que as células 

progenitoras das células luminais constituem os principais componentes celulares dos 

adenomas pleomórficos e que as células periféricas do carcinoma adenóide cístico são 

derivadas de células mioepiteliais indiferenciadas. Sugeriu-se ainda que as estruturas 



sólidas dos adenomas pleomórficos são formadas pela proliferação das células 

periféricas, sendo as células mioepiteliais observadas apenas ocasionalmente na 

periferia e que as estruturas sólidas e cribriformes do carcinoma adenóide cístico são 

formadas pela proliferação das células luminais, observando-se células mioepiteliais na 

periferia e em torno dos pseudocistos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         PROPOSIÇÃO 

 

3- PROPOSIÇÃO 
 

 Frente ao exposto na revisão de literatura o propósito deste trabalho consiste em 

avaliar através de estudo imuno-histoquímico a expressão da calponina em glândulas 

parótidas de ratos submetidos à ligadura do ducto excretor principal sofrendo atrofia 

progressiva em intervalos variados de tempo, visando a obtenção de maiores 

informações sobre o comportamento das células mioepiteliais durante o processo de 

atrofia glandular, através da avaliação do índice numérico e padrão de distribuição 

destas células. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              MATERIAL E MÉTODOS  

 

4- MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1- CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 O presente estudo consistiu em uma análise imuno-histoquímica em 
glândulas parótidas de ratos submetidos à ligadura do ducto excretor principal 
sofrendo atrofia progressiva em intervalos variados de tempo utilizando como 
marcador a calponina, com o intuito de obter maiores esclarecimentos a respeito 
do comportamento das células mioepiteliais durante o processo de atrofia 
glandular. 
 
4.2- AMOSTRA 
 A amostra foi oriunda de material de pesquisa realizada anteriormente por 
SOUZA (1989) sendo constituída por glândulas parótidas de ratos emblocadas em 
parafina, composta por 28 animais, divididos em 7 grupos com 4 ratos cada, cujo 
peso variava de 170g a 230g, provenientes do Biotério da Faculdade de 
Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo. Após o procedimento de 
ligadura do ducto excretor principal dos animais, os mesmos foram mortos nos 
seguintes intervalos de tempo: 0 hora (controle), 24 horas, 7, 15, 21, 30 e 60 dias, 
segundo a técnica descrita por SOUZA (1989) na seguinte seqüência:  primeiro os 
animais foram anestesiados através da inalação de éter etílico e  submetidos à 
pesagem em uma balança Mettler P 1000. Em seguida, incisados na face ventral do 
pescoço e os tecidos dissecados até a evidenciação do ducto excretor principal da 
glândula parótida, no qual foi realizada a ligadura com fio de algodão. As feridas 
cirúrgicas posteriormente foram suturadas com o mesmo fio de algodão. 
Transcorrido o tempo determinado para cada grupo, foram removidas as 
glândulas dos respectivos animais, os quais se encontravam sob o efeito anestésico 
do éter etílico, pesadas depois em balança de precisão Mettler H 20 e 
posteriormente fixadas em líquido de Bouin durante 4 horas e então processadas 
seguindo a técnica histológica de rotina para coloração em  Hematoxilina/ Eosina. 
 
4.3- ESTUDO MORFOLÓGICO 
 Para o estudo morfológico foram analisadas as lâminas com cortes de 5 µm 
de espessura do material incluído em blocos de parafina, os quais foram corados 
pela técnica da Hematoxilina/Eosina (descrita adiante) e posteriormente 
examinados à microscopia de luz. Foi então realizada uma análise descritiva dos 
aspectos histológicos observados nos diferentes intervalos de tempo após a ligadura 
do ducto excretor principal das glândulas parótidas de ratos. 
 

TÉCNICA HISTOQUÍMICA DA HEMATOXILINA/ EOSINA (H/E) 
 Xilol I (15 minutos) 
 Xilol II (15 minutos) 
 Álcool absoluto (3 minutos) 



 Álcool 95º GL (3 minutos) 
 Álcool 70º GL (3 minutos) 
 Água corrente (5 minutos) 
 Hematoxilina de Harris (5 minutos) 
 Água corrente (5 minutos) 
 Solução álcool-ácida a 1% (passagem rápida) 
 Água corrente (5 minutos) 
 Eosina de Lison (2 minutos) 
 Álcool 70º GL (3 minutos) 
 Álcool 95º GL (3 minutos) 
 Álcool absoluto (3 minutos)  
 Xilol I (3 minutos) 
 Xilol II (3 minutos) 
 Xilol III (3 minutos) 
 Montagem em Permount® (Fischer Scientific, Fair Lawn, NJ,USA) 

 
4.4- ESTUDO IMUNO-HISTOQUÍMICO 

 Do material emblocado em parafina foram obtidos cortes de 3µm de 
espessura e estendidos em lâminas de vidro previamente limpas e preparadas com 
adesivo à base de Organosilano (3-aminopropyltriethoxi-silano, Sigma Chemical 
Co, St Louis, MO, USA). O material foi posteriormente submetido a um anticorpo 
contra o antígeno calponina, conforme está descrito no Quadro 1. Empregou-se, 
nesta técnica imuno-histoquímica, o método da estreptoavidina-biotina (SABC- 
Streptoavidin biotin complex). 
 Os vasos sanguíneos contidos nos espécimes foram utilizados como controle 
positivo da reação. 
 
QUADRO 1- Especificidade, clone, diluição, recuperação antigênica e tempo de 
incubação do anticorpo primário utilizado 
 

ESPECIFICIDADE CLONE DILUIÇÃO RECUPERAÇÃO 
ANTIGÊNICA 

TEMPO DE 
INCUBAÇÃO 

CALPONINA CALP 1/* 1:150 
EDTA (pH 8.0 a 

8.3 em Steamer por 
25 minutos) 

OVERNIGHT 

*Dako Corporation, Carpinteria, CA, USA 
 
 

TÉCNICA DA IMUNO-HISTOQUÍMICA- SABC 

 Xilol I a 59º C (30 minutos) 
 Xilol II a temperatura ambiente (20 minutos) 
 Álcool absoluto I (5 minutos) 
 Álcool absoluto II (5 minutos) 
 Álcool absoluto III (5 minutos) 
 Álcool 95º GL (5 minutos) 
 Álcool 80º GL (5 minutos) 
 Hidróxido de amônia a 10% em etanol 95º GL (10 minutos) 
 Lavagem em água corrente (10 minutos) 



 Água destilada (dupla passagem de 5 minutos cada) 
 Recuperação antigênica: submersão das lâminas em EDTA pH 8.0 a 8.03 

em Steamer por 25 minutos (0,3722 g de EDTA/ 1000 ml de água destilada, 
previamente aquecido em Steamer por 40 minutos até 95oC) 

 Água corrente (10 minutos) 
 Água destilada (dupla passagem de 5 minutos cada) 
 Bloqueio da peroxidase endógena com peróxido de hidrogênio a 10 volumes 

(tripla passagem, sendo a primeira de 10 minutos e as posteriores de 5 
minutos cada) 

 Lavagem em água corrente (10 minutos) 
 Água destilada (dupla passagem de 5 minutos cada) 
 Incubação em solução tampão de TRIS-HCL, pH 7.4, dupla passagem de 5 

minutos cada, (tris- hidroximetil-aminometano, Sigma Chemical, St Louis, 
MO, USA) 

 Incubação dos cortes com o anticorpo primário anti-calponina (Clone calp 
1, diluição 1:150, overnight) acrescido com BSA (soroalbumina bovina a 1% 
conservada em azida sódica a 0,1%/ BSA- Bioset S/A, São Paulo, Brasil) 

 Lavagem em TRIS-HCL, pH 7.4 
 Incubação em TRIS-HCL, pH 7.4 (dupla passagem de 5 minutos cada) 
 Incubação dos cortes com o anticorpo secundário polivalente na diluição 

1:100 (30 minutos) 
 Lavagem em TRIS-HCL, pH 7.4 
 Incubação em TRIS-HCL, pH 7.4 (dupla passagem de 5 minutos cada) 
 Incubação do complexo estreptoavidina-biotina (DAKO, A/S, Glostrup, 

Denmark) na diluição 1:100 (30 minutos) 
 Lavagem em TRIS-HCL, pH 7.4 
 Incubação em TRIS-HCL, pH 7.4 (dupla passagem de 5 minutos cada) 
 Revelação da reação com a solução cromógena Diaminobenzidina a 0,03%       

(Sigma Chemical Co, St Louis, MO, USA) diluida em 100 ml de TRIS-HCL 
e acrescida de 1,2 ml de peróxido de hidrogênio a 10 volumes em câmara 
escura (3 minutos) 

 Lavagem em água corrente (10 minutos) 
 Lavagem em água destilada 
 Contracoloração com Hematoxilina de Mayer (10 minutos) 
 Água corrente (10 minutos) 
 Água destilada (dupla passagem de 5 minutos cada) 
 Álcool 80º GL (3 minutos) 
 Álcool 95º GL (3 minutos) 
 Álcool absoluto I (3 minutos) 
 Álcool absoluto II (3 minutos) 
 Álcool absoluto III (3 minutos) 
 Álcool absoluto IV (3 minutos) 
 Xilol I (5 minutos) 
 Xilol II (5 minutos) 
 Montagem em Permount® (Fischer Scientific, Fair Lawn, NJ, USA) 

 
4.5- ANÁLISE IMUNO-HISTOQUÍMICA 



 Foi analisada a expressão imuno-histoquímica da calponina nas células 
mioepiteliais, verificando-se as imagens de 10 campos histológicos, escolhidos ao 
acaso, com o auxílio de um retículo de contagem WEIBEL NGW2 com área de 
0,25 mm2. As imagens foram obtidas em um microscópio de luz com aumento de 
400x, sob um foco fixo com clareza de campo e transferidas para um monitor de 
computador, no qual foi realizada a contagem manual das células após sua 
individualização, por dois examinadores em tempos diferentes, previamente 
calibrados. O sistema computadorizado constituiu-se de um computador 
PENTIUM 3, Metron, 450 Mhz com placa de aquisição de imagem WinVisionPro 
Serial P 6300  . As imagens dos campos foram obtidas em um microscópio de luz 
LEICA ATC 2000, acoplado a um sistema de câmera SAMSUNG, modelo SHC – 
410 NAD. Através da avaliação dos 10 campos histológicos analisados em cada 
caso, obteve-se, de cada examinador, o índice numérico das células marcadas 
positivamente para a calponina em cada intervalo de tempo estudado. Foi então 
realizada uma média entre as 2 contagens,  a qual foi utilizada para a análise 
estatística. Para a avaliação do padrão de distribuição, realizou-se uma análise 
descritiva dos achados microscópicos em cada intervalo de tempo estudado. 
 
4.6- ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os resultados obtidos foram submetidos a testes estatísticos com o objetivo 
de testar as hipóteses levantadas neste estudo. 

 
Para testar se havia distorções na contagem das células marcadas 

positivamente nos diferentes intervalos de tempo estudados realizada pelos 2 
examinadores ou se esta poderia ser considerada para a aquisição de uma média, 
na qual se basearia a análise estatística dos resultados, foi realizada uma análise 
multivariada de perfis considerando os fatores tempo e examinador. 
 
 Na análise estatística do índice de positividade das células em relação a 
calponina foi feito o cálculo da média, desvio-padrão, erro padrão da média e 
mediana. O resultado foi apresentado em tabelas e ilustrado graficamente. 
 
 Na parte inferencial da análise, testou-se a hipótese de igualdade da média 
dos 7 grupos estudados, aplicando-se uma análise de variância (ANOVA) para 
estabelecer se havia diferença estatisticamente significativa entre a expressão da 
calponina em células mioepiteliais de glândulas salivares normais e glândulas 
salivares sofrendo atrofia após a ligadura do ducto excretor principal nos 
diferentes intervalos de tempo estudados. Esta análise constatou que a diferença 
encontrada foi estatisticamente significativa, ou seja, a hipótese de igualdade foi 
rejeitada, aplicando-se então, um novo teste de comparações múltiplas de Tukey-
Kramer, para localização dessas diferenças. 
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5-RESULTADOS 
 
 
5.1- RESULTADOS MORFOLÓGICOS 
 
 Foram analisados os cortes histológicos corados pela técnica da 

Hematoxilina/Eosina das glândulas salivares de cada animal nos diferentes intervalos de 

tempo estudados, perfazendo o total de 28 casos.  

  

 Grupo controle - Na análise microscópica observou-se tecido glandular salivar, 

cujo parênquima era composto por ácinos serosos e ductos intercalares, estriados e 

excretores. As glândulas se apresentavam envolvidas por uma cápsula de tecido 

conjuntivo fibroso que emitia septos, os quais dividiam a glândula em lóbulos e 

continham ainda ductos excretores interlobulares, vasos sanguíneos e fascículos 

nervosos. Os ácinos eram constituídos por células piramidais com núcleo esférico, 

situados na porção basal celular e com citoplasma granular. Os ductos estriados eram   

formados por células colunares altas e se apresentavam em maior número, enquanto os 

ductos intercalares eram menos visíveis e compostos por células cúbicas baixas (Figuras 

1 e 2). 

 

 Grupo de 24 horas - Neste intervalo de tempo, o parênquima glandular 

apresentou características similares ao grupo controle, exceto pela presença de alguns 

ductos dilatados. Na cápsula e nos septos conjuntivos, foi evidenciado escasso infiltrado 

de neutrófilos polimorfonucleares. 

 

 Grupo de 7 dias - Evidenciou-se uma discreta atrofia das estruturas acinares 

com desorganização do parênquima, onde alguns ácinos apresentavam degeneração e a 

presença de infiltrado inflamatório macrofágico. Foi visualizado o aparecimento de 

estruturas ductiformes que continham no seu lúmen, por vezes, um infiltrado 

inflamatório neutrofílico. A cápsula e os septos conjuntivos se apresentavam mais 

espessos e continham células inflamatórias mononucleares (Figura 3). 

 



 Grupo de 15 dias - Quando da análise deste grupo, foi constatada uma intensa 

atrofia acinar e um aumento do número de estruturas ductiformes. As estruturas ductais 

residuais apresentavam infiltrado inflamatório mononuclear. A cápsula e os septos 

conjuntivos se encontravam fibrosados e sediavam infiltrado inflamatório 

predominantemente linfocitário. Os ductos excretores apresentavam-se bastante 

dilatados.  

 

 Grupo de 21 dias - Na análise deste grupo, verificou-se que a atrofia dos ácinos  

era ainda mais intensa que a do grupo de 15 dias e as estruturas ductiformes constituíam 

quase todo o parênquima. Por vezes era nítida a formação de uma dupla camada celular 

nestas estruturas ductiformes. Infiltrado inflamatório mononuclear foi ainda evidenciado 

entre as estruturas parenquimatosas. Tanto a cápsula como os septos conjuntivos se 

apresentavam mais fibrosados  e o infiltrado inflamatório era mais discreto (Figura 4). 

 

 Grupo de 30 dias - Neste grupo do estudo, o parênquima estava basicamente 

constituído por estruturas ductiformes dilatadas, circundadas por tecido conjuntivo 

bastante colagenizado. O arranjo em dupla camada  destas estruturas era ainda mais 

visível associado a um infiltrado  inflamatório mononuclear entre estas estruturas. A 

cápsula e os septos estavam intensamente fibrosados, contendo ainda algumas células 

inflamatórias mononucleares e poucos ductos excretores (Figuras 5 e 6). 

 

 Grupo de 60 dias - Na avaliação deste grupo, observou-se uma extensa fibrose 

substituindo as estruturas do parênquima glandular, sendo as outras alterações  

semelhantes as do grupo anterior (Figuras 7 e 8). 

 

 
5.2- RESULTADOS IMUNO-HISTOQUÍMICOS 
 
 
 Todos os espécimes estudados exibiram positividade para o anticorpo estudado, 

sendo considerada como positiva a célula que exibiu qualquer expressão para a 

calponina no epitélio glandular, representada por cor acastanhada, independente da 

intensidade da coloração, ou seja, o suficiente para a diferenciação entre as células 

positivas e negativas. 



 

5.2.1 - Padrão de distribuição da marcação imuno-histoquímica das células 

mioepiteliais. 

 

 Grupo controle- Neste grupo de animais evidenciaram-se escassas células 

marcadas positivamente para a calponina na periferia de ácinos e ductos; nesta última 

localização, as células se apresentavam mais fusiformes (Figuras 9 e 10). 

 

Grupo de 24 horas- Foi evidenciado o mesmo padrão de marcação do grupo 

anterior, com poucas células marcadas positivamente. 

 

 Grupo de 7 dias - Neste grupo, observou-se um grande aumento na quantidade 

de células mioepiteliais marcadas positivamente, com o formato variando do fusiforme 

ao estrelado, principalmente em torno das estruturas ductiformes (Figuras 11 e 12). 

 

 Grupo de 15 dias - Na análise deste grupo, verificou-se um padrão de marcação 

similar ao do grupo anterior, com grande quantidade de células marcadas positivamente 

(Figura 13). 

 

 Grupo de 21 dias - Neste intervalo de tempo, evidenciou-se uma grande 

quantidade de células positivamente marcadas, as quais formavam uma linha contínua 

em torno das estruturas ductiformes que apareciam em grande quantidade (Figura 14). 

 

 Grupo de 30 dias - Na avaliação deste grupo, constatou-se uma grande 

quantidade de células positivamente marcadas e que as estruturas ductiformes 

compunham a maior parte do parênquima glandular, as quais exibiam uma nítida dupla 

camada, cujas células da camada mais externa eram, na maioria das vezes, marcadas 

positivamente para calponina (Figuras 15 e 16). 

 

 Grupo de 60 dias - Verificou-se que os cortes histológicos deste grupo, 

apresentavam um padrão de marcação semelhante ao grupo anterior, com visível 

formação de  dupla camada  celular nas estruturas ductiformes (Figuras 17 e 18). Em 



um dos espécimes observou-se uma redução acentuada no número de células marcadas 

positivamente, bem como uma maior organização estrutural de ácinos e ductos, quando 

comparado aos outros do mesmo grupo. 

 

 5.2.2 - Índice numérico das células mioepiteliais marcadas positivamente para a 

calponina. 

 

 Após a contagem das células mioepiteliais marcadas positivamente, realizada 

pelos 2 examinadores foi aplicada uma análise multivariada de perfis considerando os 

fatores tempo e examinador (Figura A), a qual revelou que existiu efeito do tempo, isto 

é, a resposta dos animais variou com ele e que a curva do examinador 1 obteve uma taxa 

de crescimento um pouco maior que a do examinador 2. Apesar de não ter havido 

coincidência dos perfis, a resposta média obtida pelos dois examinadores foi 

considerada uma boa medida da resposta do experimento, visto que a diferença entre os 

dois ao longo do tempo foi sistemática, fincando um perfil quase sempre acima do 

outro.  

 

Exam. 1
Exam. 2

Perfil médio dos examinadores ao longo do tempo
Paralelismo: F(6,18)=10,90; p<,0000
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Zero 24 h 7 dias 15 dias 21 dias 30 dias 60 dias

 
Figura A - Análise multivariada de perfis considerando os fatores 
 tempo e  examinador. 



 
 A partir dos resultados obtidos foram calculadas as medidas de tendência central 

e de dispersão (Tabela 01), que revelaram um aumento gradual no número absoluto de 

células marcadas positivamente para a calponina à medida que avançava os intervalos 

de tempo estudados, onde no grupo de zero hora a média foi de 19,50 +2,42 subindo 

para 102,13 +10,80 no grupo de 7 dias, chegando a 168,00 +14,84 no grupo de 30 dias 

(Figura B). 

 

Tabela 01- Média, Desvio-Padrão (DP), Erro Padrão da Média (EPM) e Mediana 
do número de células mioepiteliais marcadas positivamente para a calponina nos 

diferentes intervalos de tempo estudados. Natal/RN-2001 

GRUPO MÉDIA DP EPM MEDIANA 

Zero hora 

1 dia 

7 dias 

15 dias 

21 dias 

30 dias 

60 dias 

19,50 

29,00 

102,13 

113,88 

142,88 

168,00 

127,00 

4,84 

6,46 

21,61 

4,87 

23,76 

29,69 

58,49 

2,42 

3,23 

10,80 

2,43 

11,88 

14,84 

29,24 

17,75 

29,75 

96,50 

113,50 

135,25 

164,00 

117,25 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN 
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Figura B - Evolução do número de células mioepiteliais marcadas 



   positivamente para a calponina em relação aos tempos estudados. 
Visando testar a hipótese de igualdade das médias resultantes dos 7 grupos 

estudados, empregou-se uma análise de variância (ANOVA) a qual detectou que a 

diferença encontrada foi estatisticamente significativa, pois p< 0,0001 < 0.05, sendo 

então a hipótese de igualdade rejeitada (Tabela 02).  

 

Tabela 02- Análise de variância (ANOVA) do número de células mioepiteliais marcadas 
positivamente para a calponina nos diferentes intervalos de tempo estudados. 

Natal/RN-2001 
FONTES DE 

VARIAÇÃO 

GRAUS DE 

LIBERDA

DE 

SOMA DE 

QUADRAD

OS 

QUADRAD

O MÉDIO 

F 

CALCULAD

O 

P 

Tratamento 

(Entre os 

grupos) 

 

6 75635 12606 

Resíduo 
(Dentro dos grupos) 

 
21 16273 774,88 

 

16,268                < 0,0001 

Total 27 91908    

 F= 16,268 (Quadrado médio do tratamento/ Quadrado médio do resíduo) 
 Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN. 
 
 
 
 Como foi constatada uma diferença estatisticamente significativa entre os 7 

grupos estudados em relação às médias das células marcadas positivamente para a 

calponina, os resultados foram submetidos ao teste de comparações múltiplas de Tukey-

Kramer, que localizou as diferenças (Tabela 03). O teste detectou que a diferença entre 

o grupo de zero hora de obstrução em relação ao grupo de 7 dias foi significativa e aos 

grupos de 21, 30 e 60 dias foi altamente significativa estatisticamente. Entre o grupo de 

24 horas e os grupos de 21 e 30 dias também foi altamente significativa a diferença. A 

partir do 70dia de obstrução, as diferenças encontradas em relação aos grupos 

subseqüentes não tiveram significado estatístico, exceto o grupo de 7 dias em relação ao 

de 30 dias. 



 

 
Tabela 03- Teste de comparações múltiplas de Tukey-Kramer. Natal/RN-

2001 

COMPARAÇÃO DIFERENÇA 
MÉDIA 

q VALOR DE P 

0 H  x 24H 
        0 H  x 7D 

0 H  x 15D 
0 H  x 21D 
0 H  x 30D 
0 H  x 60D 

        24H x 7D 
24H x 15D 
24H x 21D 
24H x 30D 
24H x 60D 
7 D  x 15D 
7 D  x 21D 
7 D  x 30D 
7 D  x 60D 
15D x 21D 
15D x 30D 
15D x 60D 
21D x 30D 
21D x 60D 
30D x 60D 

-9,50 
-82,62 
-94,37 
-123,38 
-148,50 
-107,50 
-73,12 
-84,87 
-113,88 
-139,00 
-98,00 
-11,75 
-40,75 
-65,87 
-24,87 
-29,00 
-54,12 
-13,12 
-25,12 
-15,87 
-41,00 

0,68 
5,93 
6,78 
8,86 
10,66 
7,72 
5,25 
6,09 
8,18 
9,98 
7,04 
0,84 
2,92 
4,73 
1,78 
2,08 
3,88 
0,94 
1,80 
1,14 
2,94 

 

ns   p> 0,05 
**   p< 0,01 
**   p< 0,01 

***   p< 0,001 
 ***   p < 0,001 
 ***   p<  0,001 

   *   p < 0,05 
**   p< 0,01 

 ***   p < 0,001 
       ***   p < 0,001 

**   p< 0,01 
         ns   p> 0,05 

ns   p> 0,05 
  *  p> 0,05 
ns   p> 0,05 
ns   p> 0,05 
ns   p> 0,05 
ns   p> 0,05 
ns   p> 0,05 
ns   p> 0,05 
ns   p> 0,05 

H- Hora /D-Dia 
ns    não significativo 
*      pouco significativo 
**    significativo 
***  altamente significativo 
Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN. 
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6- DISCUSSÃO 
 
 
 As glândulas salivares são responsáveis pela produção e secreção salivar, 

desempenhando um papel essencial no equilíbrio fisiológico oral, sendo por isso 

estruturas de grande importância na manutenção da homeostase. 

 

 Estão representadas por 3 pares de glândulas salivares maiores e inúmeras 

glândulas salivares menores distribuídas por quase todas as regiões da cavidade oral, 

exceto gengiva e porção anterior do palato duro. Constituem-se de unidades secretoras 

terminais que se continuam com o sistema de ductos, os quais formam o parênquima 

glandular e da cápsula e septos conjuntivos, que dividem os grupos de unidades 

secretoras e ductos em lobos e lóbulos, compondo o estroma glandular 

(KATCHBURIAN, ARANA, 1999). 

 

 Dentre os componentes celulares do parênquima glandular, merece destaque a 

célula mioepitelial. Existe uma certa controvérsia a respeito da distribuição destas 

células nas unidades secretoras, onde alguns autores como Morinaga, Nakajima, 

Shimosato (1987); Katchburian, Arana (1999), relatam sua presença apenas nos ácinos e 

ductos intercalares e outros como Dardick et al., (1988); Dardick (1996); Burgess, 

Dardick (1998) afirmam que elas também se encontram, embora de forma menos 

freqüente, nos ductos estriados. 

 

 As células mioepiteliais caracterizam-se pelo rico conteúdo de miofilamentos de 

actina e miosina no seu citoplasma (DARDICK et al., 1988; TAKAHASHI et al., 

1999), tendo um fenótipo duplo, ou seja, epitelial e muscular liso (MORINAGA, 

NAKAJIMA, SHIMOSATO 1987; NAGAO et al., 1998). São altamente especializadas, 

sendo a contratilidade uma das suas principais funções (NORBERG et al., 1992). 

Katchburian, Arana (1999), ressaltam ainda que estas células contribuem para o 

esvaziamento da secreção das unidades secretoras e ductos. As mesmas apresentam 

diferenciação estrutural, dependendo de sua localização, exibindo mais prolongamentos 

citoplasmáticos nos ácinos, onde se ramificam complexamente sobre a superfície acinar 

e com aparência mais fusiforme e menos prolongamentos nos ductos intercalares onde 



se alinham longitudinalmente, circundando-os (BURGESS, DARDICK 1998; 

KATCHBURIAN, ARANA 1999). 

 

 O desenvolvimento do tecido glandular sofre influências de fatores que regulam 

o processo de morfogênese, proliferação e diferenciação celular, principalmente de 

sinais produzidos pela interação célula-célula e célula-matriz. Neste tecido, esse 

processo envolve interações entre o epitélio e o ectomesênquima na formação do 

parênquima glandular e essa interação regula tanto a iniciação, como o crescimento e a 

citodiferenciação das células do tecido glandular (Azuma, Sato; Klein apud 

DOMINGUES 1998). 

 

 Nos humanos, as glândulas salivares maiores desenvolvem-se durante os 

estágios embrionário e fetal, de forma que, ao nascimento, elas parecem ser 

completamente funcionais, pelo menos histologicamente; já nos ratos, o 

desenvolvimento intra-uterino destas glândulas é limitado e a maturação completa só 

ocorre após o nascimento. Nesses animais, a parótida permanece embrionária ao 

nascimento e menos desenvolvida que as glândulas submandibulares e sublinguais 

(DARDICK, BURFORD-MASON 1996). 

 

 As células mioepiteliais dos ratos, durante o desenvolvimento das parótidas, 

aparecem na periferia não só do ducto intercalar, mas também na dos ácinos até a 2ª 

semana de vida e então se reduz na periferia acinar entre os 18º e o 25º dias. Nos ratos 

adultos, as células mioepiteliais só circundam os ductos intercalares e apenas estendem 

seus prolongamentos para os ácinos adjacentes (TAKAHASHI et al., 1999). Harrison, 

Fouad, Garrett (2000) relataram também que nos humanos e nos gatos, os ácinos da 

parótida são circundados por células mioepiteliais, enquanto que nos ratos, estas células 

circundam os ductos intercalares, mas não os ácinos. 

 

 Em nossos achados visualizamos células marcadas positivamente para a 

calponina caracterizadas, portanto, como células mioepiteliais, tanto nos ductos 

intercalares quanto nas estruturas acinares das glândulas parótidas de rato no grupo 

contole, discordando dos achados dos autores anteriormente citados e coincidindo com 



os relatos de Burgess, Dardick (1998) que mencionaram que células mioepiteliais 

típicas podem ser detectadas nos ácinos de ratos, porém em número reduzido quando 

comparadas àquelas dos ductos intercalares. 

 

 Como em diversas outras estruturas do organismo, as glândulas salivares podem 

ser acometidas por diversos processos patológicos decorrentes das mais variadas 

etiologias e, conhecendo-se a importância destas estruturas para o organismo, torna-se 

necessário um maior conhecimento a respeito desses processos. 

 

 Uma destas alterações é a atrofia glandular, que pode ter causas variadas: 

fisiológicas (decorrentes do desuso e idade) e patológicas (provenientes de inflamação, 

mecanismos auto-imunes e radiação) segundo Scott, Liu, Smith (1999). Uma dieta 

líquida para o rato induz à atrofia por desuso da parótida (SCOTT, GUNN 1994), bem 

como a estrutura histológica das glândulas salivares em humanos mostra alterações 

atróficas com a idade (LIU, DENNY, DENNY 2000). 

  

Outros fatores associados à atrofia glandular são a hipovitaminose “A” profunda 

em humanos (HORN, REDMAN, AMBUOKAR 1996), a Síndrome de Sjögren, efeitos 

de drogas medicamentosas utilizadas por indivíduos idosos e como conseqüência de 

doenças obstrutivas (OKAZAKI et al., 2000), além da radiação continuada (RICE 

1999). Porém, as lesões obstrutivas são as principais causas da atrofia glandular 

patológica, sendo geralmente causadas por cálculos, infecções ou processos neoplásicos 

(SHINOHARA et al., 1992; SOUZA et al., 1999). 

 

 A inflamação das glândulas salivares, ou sialoadenite, pode ter origem a partir 

das infecções bacterianas que são causadas, principalmente, pela obstrução ductal ou 

pela diminuição do fluxo salivar. O bloqueio do ducto pode ser causado por sialólitos, 

constricções congênitas ou compressão por um tumor adjacente (NEVILLE et al., 

1998). Fatores obstrutivos como cálculos, constricções e corpos estranhos no sistema 

ductal são causas comuns da parotidite obstrutiva crônica que se caracteriza pela 

inflamação crônica dos ductos, degeneração das células epiteliais ductais e atrofia das 

células acinares (WANG et al., 1998). 



 A presença de microcálculos tem sido sugerida como possível causa de focos 

atróficos em glândulas normais, por impactarem o ducto, causando sua obstrução 

(HARRISON, EPIVATIANO, BHATIA 1997). Williams (1999) também afirmou que 

uma conseqüência natural da sialolitíase é a obstrução parcial ou total do fluxo salivar, 

que em longo prazo, pode levar à atrofia da glândula salivar com perda da função 

secretória e, finalmente, fibrose glandular. 

 

 Com o intuito de investigar as alterações histomorfológicas decorrentes da 

atrofia glandular, vários autores lançaram mão de modelos animais experimentais para 

induzir a atrofia, principalmente, através da obstrução do ducto excretor principal das 

glândulas salivares (STANDISH, SHAFER 1957; TAMARIN 1971; WALKER, GOBÉ 

1987; SOUZA et al., 1995; PAGNONCELLI, YURGEL 1997; ZAIA, ALMEIDA, 

LINE 1997; SHIMIZU et al., 2000). 

 

 Tamarin (1971) em um trabalho clássico, estudou os efeitos da atrofia induzida 

pela obstrução ductal em glândulas submandibulares de ratos, onde observou que as 

células ductais eram mais resistentes à atrofia quando comparadas às acinares que 

desapareciam quase completamente, fato com o qual concordam Burgess et al., (1996)  

quando afirmam que há uma maior tendência das células acinares sofrerem atrofia 

quando comparadas às células ductais de todos os tipos. Burgess, Dardick (1998) ainda 

ressaltaram que na atrofia glandular em modelos experimentais, observa-se que uma 

considerável proporção do sistema ductal persistia e as células mioepiteliais, pelo menos 

por algum tempo, resistiam à atrofia. 

 

As alterações atróficas nas glândulas salivares de animais induzidas 

experimentalmente podem ser comparáveis às lesões de sialoadenite de glândulas 

salivares humanas conforme evidenciaram Shinohara et al., (1992); Souza et al., (1999). 

 

 De forma geral, as alterações decorrentes da atrofia glandular são caracterizadas 

por atrofia progressiva das células acinares, aparecimento de estruturas ductiformes, 

presença de infiltrado inflamatório do tipo agudo ou crônico dependendo do tempo de 

atrofia e deposição gradual de tecido conjuntivo com conseqüente fibrose da glândula 



salivar (WALKER, GOBÉ 1987; SOUZA et al., 1995; PAGNONCELLI, YURGEL 

1997; ZAIA, ALMEIDA, LINE 1997; SHIMIZU et al., 2000). 

 

Evidenciamos em nossos resultados morfológicos uma grande quantidade de 

macrófagos no parênquima glandular até determinado tempo da atrofia e nos últimos 

períodos estudados foi verificada uma nítida dupla camada celular nas estruturas 

ductiformes, achados que coincidem com os de Walker, Gobé (1987) pois estes 

verificaram que a morte das células acinares ocorria por apoptose, sendo a maioria dos 

corpos apoptóticos fagocitados e degradados por macrófagos dentro do epitélio 

glandular. Evidenciaram, ainda, que as células mioepiteliais, raramente vistas na 

glândula normal, tornaram-se mais proeminentes com a perda continuada das células 

epiteliais ductais, passando a circundar completamente os ductos residuais após algumas 

semanas de obstrução. 

 

Scott, Liu, Smith (1999) também utilizaram um modelo experimental de 

obstrução ductal em parótidas de ratos, onde relataram nos seus resultados uma severa 

atrofia acinar, mencionando ainda que a perda acinar ocorrera por apoptose das células 

acinares e pela redução dos ácinos para formar estruturas “duct-like”, as quais 

provavelmente representam ácinos atróficos distendidos, uma vez que estas células 

ainda eram capazes de secretar fluidos induzidas por drogas agonistas. 

 

 Os achados histológicos do presente estudo foram similares aos encontrados por 

Pagnoncelli, Yurgel (1997) estudando o efeito da ligadura do ducto excretor principal 

em glândula submandibular. Observou-se uma atrofia progressiva das estruturas 

acinares com o decorrer do experimento, sendo o parênquima gradualmente substituído 

por estruturas ductiformes, além de um fibrosamento da cápsula e dos septos 

conjuntivos. Nos nossos achados cumpre ressaltar a dupla camada celular vista nas 

estruturas ductiformes a partir do 210dia de obstrução. Este fato, associado aos nossos 

achados da análise imuno-histoquímica, os quais demonstraram uma marcação positiva 

para a calponina nas células externas da dupla camada, nos levaram a concluir que estas 

células eram células mioepiteliais. 

 



Os efeitos da obstrução ductal foram estudados em parótidas de gato, num 

intervalo de tempo variando de 1 a 365 dias, onde se verificou que as células acinares 

persistiram por longos períodos, até mesmo no 3650 dia, achados que contrastaram com 

a ausência destas células nas parótidas obstruídas de ratos, relatada por outros autores, 

mostrando que as células acinares, ao menos das parótidas de gato são capazes de 

resistir à atrofia (HARRISON, FOUAD, GARRETT 2000). 

 

Para Harrison, Fouad, Garrett (2001), deve-se ter cuidado na extrapolação de 

resultados de obstrução ductal em modelos animais roedores, para humanos, pois de 

acordo com estes autores a resposta das glândulas salivares de felinos é que corresponde 

ao que acontece na condição humana e contrasta com o que ocorre em roedores. 

 

O acometimento das glândulas salivares por várias neoplasias benignas e 

malignas é um aspecto que merece destaque, pois estes tumores apresentam uma ampla 

diversidade histológica e muitas são as tentativas de explicar a histogênese destas 

neoplasias. Por vários anos a teoria prevalente era de que algumas células 

indiferenciadas ou de reserva presentes em glândulas normais funcionariam como fonte 

para renovação celular e indução de tumores, pois só estas teriam condições de 

proliferar. Porém, estes conceitos, atualmente são refutados, pois células bem 

diferenciadas, como as acinares e as mioepiteliais sofrendo mitoses são facilmente 

identificadas em glândulas salivares normais, o que é comprovado em vários estudos 

experimentais. (NORBERG, DARDICK, BURFORD-MASON 1996; DENNY, BALL, 

REDMAN 1997). 

 

Denny, Ball, Redman (1997) comentaram ainda que é necessário um 

conhecimento acurado da capacidade proliferativa e da plasticidade dos diferentes tipos 

de células das glândulas salivares, visando à formação de teorias úteis na elucidação da 

histogênese das neoplasias dessas estruturas. 

 

Diversas pesquisas utilizando variadas metodologias têm comprovado a 

capacidade proliferativa das células glandulares como, por exemplo, os trabalhos de 

Burford-Mason et al., (1993) que verificaram esta capacidade proliferativa nas células 



acinares e ductais de glândula parótida de rato sofrendo regeneração após a 

desobstrução ductal e concluíram que todos os tipos celulares, principalmente as células 

acinares, foram induzidas a proliferar, o que provou que estas células têm um 

significativo potencial proliferativo e, o de Burgess et al., (1996) que ao pesquisarem a 

capacidade de proliferação das células mioepiteliais em condições semelhantes,  

demonstraram que as células mioepiteliais em repouso tinham uma taxa de proliferação 

de 1,6%, enquanto no 5º dia de obstrução essa taxa subia para 23% ou 14 vezes mais 

que o nível da glândula em repouso, caindo para 15% no 7º dia. Já dos 10º ao 21º dias, 

essa taxa reduzia-se ainda mais, para 2% a 3%, o que comprovou que as células 

mioepiteliais são capazes de proliferar, principalmente quando induzidas por uma 

injúria à glândula. 

 

 Embora não tenhamos utilizado um marcador de proliferação celular, 

estudamos o índice numérico das células marcadas positivamente para calponina, a qual 

identifica especificamente as células mioepiteliais no parênquima glandular, onde 

verificamos um aumento deste índice até o 30º dia de obstrução. Utilizando testes 

estatísticos em nossos resultados evidenciamos que houve diferença estatisticamente 

significativa entre determinados intervalos de tempo estudados, como entre zero hora e 

7 dias, onde a diferença foi significativa (p< 0,01) e nos intervalos entre zero hora e 21 

dias, zero hora e 30 dias e zero hora e 60 dias, onde essa diferença foi altamente 

significativa (p< 0,001). Nossos resultados imuno-histoquímicos, podem ser, pelo 

menos parcialmente, comparados aos achados obtidos por Burgess et al., (1996).  

 

Apesar de não termos pesquisado animais no 5º dia após a obstrução, intervalo 

este estudado por Burgess et al., (1996) no qual encontraram o maior pico de 

proliferação, a taxa de 15% encontrada por eles no 7º dia, talvez possa ser extrapolada 

para os nossos achados, onde evidenciamos um aumento significativo estatisticamente 

entre as médias de zero hora e 7 dias; já a redução para 2% a 3% vista pelos mesmos 

autores dos 10º ao 21º dias de atrofia, pode ser comparada aos nossos resultados entre 7 

e 15 dias e 7 e 21 dias onde não houve diferença estatisticamente significativa entre as 

médias. 

 



Baseando-se em nossa pesquisa e no método de análise do perfil imuno-

histoquímico por nós utilizado, não foi possível inferir diretamente que houve 

proliferação das células mioepiteliais, porém houve um aumento gradativo nos valores 

absolutos de suas médias, sendo estes estatisticamente significativos quando comparado 

o valor de zero hora com todos os outros valores dos intervalos de tempo estudados, 

exceto entre zero e 24 horas. A partir do 7º dia após a obstrução, comparando-o aos 

outros intervalos estudados, não houve diferença, pelo menos estatisticamente 

significativa, entre os valores obtidos. 

 

Podemos supor, então, que as células mioepiteliais, após a obstrução ductal, são 

rapidamente induzidas a entrar no ciclo celular, o que provocaria este aumento na taxa 

de proliferação relatada por Burgess et al., (1996) com a conseqüente elevação de seus 

valores absolutos, evidenciada em nossos experimentos e, a partir do 7º dia de obstrução 

haveria uma diminuição progressiva de células mioepiteliais proliferando, o que levaria 

à manutenção dos valores das médias obtidas, uma vez que apesar de ser observado um 

aumento nestas médias, o mesmo não foi estatisticamente significativo. 

 

Deve-se ressaltar a importância de estudos sobre a resposta das glândulas salivares à 

atrofia e regeneração, levando-se em consideração outros aspectos 

importantes além daqueles relacionados às neoplasias glandulares, como por 

exemplo, a capacidade de tratar ou reverter os efeitos da atrofia glandular 

devido à radioterapia, sialoadenite e Síndrome de Sjögren (BURGESS, 

DARDICK 1998). A partir de experimentos como este ora apresentado, 

torna-se possível obter mais esclarecimentos sobre a resposta celular 

individual à atrofia. Nesse caso, observamos que a célula mioepitelial 

provavelmente resiste à atrofia por um longo período de tempo, além de 

possuir capacidade proliferativa, o que pode ser útil para futuros 

direcionamentos sobre o tratamento da atrofia glandular. 

 

Nos achados ultra-estruturais em sialoadenites obstrutivas, onde Shinohara et al., 

(1992) observaram o mioepitélio e os elementos ductais, as células mioepiteliais 

parecem ser menos alteradas pelo processo inflamatório que as células acinares e 



ductais adjacentes, permanecendo com sua aparência normal, o que sugere um potencial 

regenerativo ativo para estas células. 

 

Burgess, Dardick (1998) também avaliaram as alterações na distribuição e 

proporção dos tipos celulares glandulares de ratos, durante as fases de atrofia e 

regeneração experimentalmente induzidas, onde observaram através de análise imuno-

histoquímica associada à morfometria que, no 7º dia de atrofia, as células mioepiteliais 

ocupavam 19% da área epitelial total, contrapondo-se aos 2,7% obtidos na glândula em 

repouso. Durante a regeneração, no 14º dia, a área pertencente às células mioepiteliais 

diminuiu para 4,3%, ficando, portanto, com um valor mais alto do que os 2,7% da 

glândula em repouso. 

 

Esses dados de Burgess, Dardick (1998) relatados anteriormente, guardadas as 

devidas diferenças na metodologia, corroboraram os achados prévios de Burgess et al., 

(1996), os quais verificaram uma alta taxa de proliferação das células mioepiteliais até o 

7º dia de atrofia. Devido ao já citado fato das diferentes metodologias usadas para 

quantificação das células mioepiteliais empregadas pelos autores supracitados e em 

relação à utilizada por nós, onde não fizemos uso de marcador de proliferação nem de 

uma análise morfométrica para efeito de comparação da área relativa ocupada pelos 

diferentes tipos celulares glandulares, durante o processo de atrofia, não pudemos fazer 

uma inferência direta com os nossos resultados, mas podemos sugerir que o aumento da 

quantidade de células mioepiteliais de 2,7% da glândula em repouso para 19% da área 

epitelial total no 7º dia de atrofia, relatado por Burgess, Dardick (1998) concordou com 

os nossos achados, nos quais verificou-se uma média de 19,50+4,84 células 

mioepiteliais marcadas positivamente para a calponina no grupo controle (zero hora) 

que aumentou para 102,13+21,60 no grupo de 7 dias, sendo estatisticamente 

significativo (p< 0,01). 

 

Diante destes achados, tornou-se possível inferir a capacidade proliferativa das 

células mioepiteliais relatada por outros autores e consequentemente considerar estas 

células, como uma das células progenitoras de algumas  neoplasias de glândula salivar, 

fato verificado e relatado por vários autores, como Burgess et al., (1996); Nagao et al., 



(1998); Loyola, Araújo, Sousa (1999); Prasad et al., (1999) os quais afirmam que estas 

células são componentes integrantes importantes dos tumores de glândula salivar.   

 

Em tumores de glândula salivar como adenoma pleomórfico, mioepitelioma, 

carcinoma adenóide cístico e carcinoma epitelial-mioepitelial, as células mioepiteliais 

são um componente estabelecido (BURGESS et al., 1996). Araújo, Carvalho, Araújo 

(1994); Loyola, Araújo, Sousa (1999) acrescentaram ainda a esta lista o 

adenocarcinoma polimorfo de baixo grau de malignidade, porém Prasad et al., (1999) 

discordam da participação de células mioepiteliais neste último, visto que no trabalho 

desenvolvido por eles nenhuma marcação imuno-histoquímica para célula mioepitelial 

foi detectada neste tumor. 

 

Uma diferenciação definitiva da célula mioepitelial tem sido demonstrada em 

tumores de mama como carcinoma adenóide cístico, adenomioepitelioma, carcinoma 

adenoescamoso de baixo grau e mioepitelioma maligno (FOSCHINI, EUSEBI 1998). 

 

Devido ao imunofenótipo citoesquelético complexo que as células mioepiteliais 

apresentam e à diferenciação que estas células podem assumir, vários marcadores 

imuno-histoquímicos vêm sendo utilizados para detectar a participação destas células 

em neoplasias glandulares. Araújo, Carvalho, Araújo (1994) relataram alguns 

marcadores de células mioepiteliais em tumores de glândula salivar como, proteína S-

100, miosina, proteína fibrilar glial ácida, desmina e citoqueratina, porém nenhum 

destes mostrou-se confiável na identificação de linhagens de células mioepiteliais; já 

com a utilização da vimentina e do HHF-35 na detecção destas células, os resultados 

foram mais fidedignos. Loyola, Araújo, Sousa (1999) citaram também a CK 14, a actina 

muscular específica e a vimentina na detecção de células mioepiteliais neoplásicas. 

 

Foschini, Eusebi (1998) mencionaram ainda a actina de músculo liso, miosina, 

citoqueratina 14, proteína S-100, calponina, caldesmona e proteína fibrilar glial ácida 

como anticorpos imunorreativos para célula mioepitelial. Os marcadores para células 

mioepiteliais, em sua grande maioria, são anticorpos contra a actina de músculo liso e 

recentemente um novo anticorpo contra a calponina, um componente das células 



musculares lisas, tem sido bastante útil na detecção destas células (DAMIANI et al., 

1999). 

 

A calponina é uma proteína de 34 kD envolvida no sistema de regulação da 

contração do músculo liso, restrita a tal tipo muscular, como afirmaram Zarbo et al., 

(2000), sendo uma proteína de ligação à actina, tropomiosina e calmodulina, cuja 

isoforma básica, ou seja, a calponina-h1 foi isolada originalmente e é 

predominantemente específica de músculo liso (YAMAMURA et al., 1998). 

 

Diversos marcadores como CK-14, proteína S-100, α-actina de músculo liso, 

miosina de músculo liso, caldesmona, calponina, proteína fibrilar glial ácida, desmina e 

vimentina, foram utilizados para análise imuno-histoquímica do mioepitelioma maligno 

por Nagao et al., (1998) que concluíram que a vimentina e a calponina foram os mais 

sensíveis para determinar diferenciação mioepitelial.  

 

 Corroborando essa afirmativa, outros trabalhos citados na literatura 

demonstraram que a calponina foi o mais sensível marcador de diferenciação 

mioepitelial em tumores de glândula salivar. (SAVERA, GOWN, ZARBO 1997; 

PRASAD et al., 1999; SAVERA et al., 2000). 

 

No entanto os achados de Ogawa et al., (2000) confrontam-se com os resultados 

obtidos pelos autores anteriormente citados, uma vez que detectaram marcação positiva 

para calponina em queratinócitos e fibras nervosas, o que os levou a concluir que a 

calponina não é específica para músculo liso, contrariando as evidências relatadas 

previamente. 

 

Baseando-se em nossos resultados imuno-histoquímicos, a calponina 

demonstrou ser um excelente marcador de células mioepiteliais. Sua expressão foi 

restrita a este tipo celular no parênquima glandular, além de ser detectada também nas 

áreas de músculo liso dos vasos sanguíneos. 

 



De forma geral, observamos um aumento gradual no número de células 

mioepiteliais marcadas positivamente para a calponina do grupo de zero hora até o 

grupo de 30 dias. Podemos sugerir que este aumento evidenciado pode ser devido à 

elevação na taxa de proliferação destas células até o 5º dia de atrofia, como detectado 

por Burgess et al., (1996) associado ao fato das células mioepiteliais resistirem melhor à 

atrofia conforme relatos de Burgess, Dardick (1998). 

 

Quando se compararam as médias do grupo de 30 com o de 60 dias de obstrução 

em nosso experimento, verificamos que houve uma redução no número de células 

marcadas positivamente. Não podemos afirmar que esta redução seja uma tendência, 

pois não estudamos grupos de tempo subseqüentes para avaliar este fato. Levantamos a 

hipótese de que possa ter havido interferência de variações internas dentro do grupo de 

animais estudados no 60º dia, visto que na análise morfológica individual dos animais 

deste grupo, evidenciamos que em 1 dos 4 animais constituintes da amostra não 

ocorreram as alterações atróficas observadas nos outros 3 animais. Este fato pode ter 

sido causado, por exemplo, por uma ligadura apenas parcial do ducto excretor ou uma 

alteração anatômica como a presença de um ducto excretor acessório, o que afetaria a 

atrofia provocada, contribuindo dessa forma para o resultado final obtido, no qual 

verificamos redução na média de células positivamente marcadas no grupo de 60 dias. 

 

Finalmente, deve-se destacar as dificuldades encontradas nesta pesquisa, posto 

que não encontramos na literatura pesquisada nenhum outro trabalho que houvesse 

estudado especificamente as células mioepiteliais em glândulas salivares sofrendo 

atrofia por um período maior que 21 dias e  nenhum que tenha  utilizado a calponina 

para os mesmos fins. Também, não evidenciamos na literatura consultada, pesquisas 

que tivessem feito uso de um índice numérico com valores absolutos para quantificação 

destas células, o que impossibilitou comparações dentro deste aspecto com outros 

resultados. No entanto, cumpre ressaltarmos a importância de nosso estudo, uma vez 

que o mesmo confirmou a presença da célula mioepitelial em glândula salivar sofrendo 

atrofia e a sua capacidade de resistência após um período prolongado de obstrução 

ductal. 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          CONCLUSÕES 

 

7- CONCLUSÕES 

 
 Diante dos nossos resultados, podemos concluir que:  

 
 1- A calponina foi expressa em todos os espécimes estudados, detectando 

especificamente as células mioepiteliais no parênquima glandular, as quais distribuíram-

se em torno dos ductos e  ácinos no grupo  controle e circundando as estruturas 

ductiformes nos intervalos de tempo mais tardios, nos quais estas estruturas apareciam, 

decorrentes do processo atrófico. 

 

 2- Houve um aumento gradual no índice numérico de células mioepiteliais 

marcadas positivamente para a calponina com o decorrer do processo atrófico, 

provavelmente, devido a um aumento na taxa de proliferação da célula mioepitelial 

subseqüente à ligadura ductal, associado ao fato de uma maior capacidade de resistência 

deste tipo celular à atrofia glandular, nos casos e intervalos de tempo ora estudados. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  SU

 
8-SUMMARY  
 

 
IMMUNOHISTOCHEMICAL EXPRESSION OF THE CALPONIN IN PAROTID GLAND 

AFTER OBSTRUCTION OF THE MAIN EXCRETORY DUCT 

 
 
 

Glandular atrophy is one of several alterations which can aflict the salivary glands, 

caused generally by obstructive lesions such as sialolithiasis, infections or 

compression by neoplastic processes among others. In this work, a 

morphological and immunohistochemical study was carried out in rat parotid 

glands, which were submitted to obstruction of the main excretory duct 

suffering atrophy at varied time intervals,  with the aim of appraising the 

behavior of myoepithelial cells during the process of glandular atrophy. It 

was analized the immunohistochemical expression of calponin which detects 

myoepithelial cells in the parotids of 28 animals, which were divided into 7 

groups, each one made up of 4 rats, after the ductal ligature procedure, in the 

following time intervals: zero hour (control), 24 hours, 7, 15, 21, 30 and 60 

days. Analysis of the immunohistochemical profile was carried through in 

which the calponin expression was verified through its distribution pattern 

and numerical index. All specimens exhibited positivity for calponin in 

myoepithelial cells which were distributed around the acini and the ductal 

structures, a small number of positively marked cells being detected in the 

control group and in the 24-hour group when compared to subsequent ones, 

where it was perceived a large increase in the number of positively marked 

cells, mainly surrounding the ductiform structures which originated during 

the obstruction time. Upon application of statistical tests it was verified that 

the rise in the number the myoepithelial positive cells for calponin, when the 

control groups (zero hour) was compared to the 7, 15, 21, 30 and 60-day 

groups after obstruction, was statistically significant. It was concluded then 

that the detected rise probably came about due to an elevation in the rate of 



proliferation of the myoepithelial cells subsequent to the ductal obstruction, 

associated with a growing resistance of these cells to glandular atrophy.      
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Figura 1- Grupo de zero hora (grupo controle). Aspecto histológico geral da glândula 
parótida, exibindo o parênquima glandular e os septos fibrosos que dividem a glândula 
em lóbulos (H/E 100x) 
 
Figura 2- Grupo de zero hora (grupo controle). Maior aumento da figura anterior. 
Evidenciando-se os ácinos serosos constituídos por células piramidais com núcleos 
esféricos localizados basalmente e ductos intralobulares (H/E 200x) 
 
Figura 3- Grupo de 7 dias. Observa-se o início das  alterações no parênquima glandular, 
representadas por atrofia acinar e aparecimento de estruturas ductiformes (H/E 100x) 
 
Figura 4- Grupo de 21 dias. Destaca-se a atrofia acinar com as estruturas ductiformes 
constituindo quase todo o parênquima glandular e  a presença de infiltrado inflamatório 
mononuclear de permeio a essas estruturas. Observam-se, ainda, intensas áreas de 
colagenização (H/E 100x) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5- Grupo de 30 dias. Visualiza-se intensa atrofia do parênquima glandular, 
destacando-se apenas a presença de estruturas ductiformes dilatadas circundadas por 
tecido conjuntivo bastante colagenizado (H/E 100x) 
 
Figura 6- Grupo de 30 dias. Visão em maior aumento das estruturas ductiformes e das 
áreas de colagenização. Notar o desaparecimento dos ácinos (H/E 200x) 
 
Figura 7- Grupo de 60 dias. Evidencia-se a intensa atrofia dos lóbulos glandulares e o 
espessamento do tecido conjuntivo interlobular (H/E 40x) 
 
Figura 8- Grupo de 60 dias. Detalhe em maior aumento da atrofia lobular e da extensa 
fibrose do tecido conjuntivo estromal (H/E 100X) 
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