
 
 

 

 

 

 

Ana Carolina Flygare Souza 

 

ATIVIDADE INFLAMATÓRIA E APOPTÓTICA EM GLÂNDULAS SALIVARES 

DE RATOS INDUZIDAS PELA PRIVAÇÃO DE SONO PARADOXAL  

 

 

Tese apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências 

da Saúde da Universidade Federal de São 

Paulo - Campus Baixada Santista como parte 

dos requisitos para obtenção do Título de 

Doutor em Ciências. 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Daniel Araki Ribeiro 

 

Santos 

 2021 

 

 



 
 

 

 

 

Ana Carolina Flygare Souza 

 

ATIVIDADE INFLAMATÓRIA E APOPTÓTICA EM GLÂNDULAS SALIVARES 

DE RATOS INDUZIDAS PELA PRIVAÇÃO DE SONO PARADOXAL  

 

 

Tese apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências 

da Saúde da Universidade Federal de São 

Paulo - Campus Baixada Santista como parte 

dos requisitos para obtenção do título de 

Doutor em Ciências. 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Daniel Araki Ribeiro 

Coorientadora: Profa. Dra. Hanna Karen Moreira Antunes 

 

Santos 

 2021 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

 
 
 
 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
INTERDISCIPLINAR EM 
CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chefe de departamento: Prof. Dr. Daniel Araki Ribeiro 

 
Coordenadora do curso de Pós-Graduação: Profa. Dra. Alessandra Medeiros 

 

 

 



 
 

iv 
 

 

 

Ana Carolina Flygare Souza 

 

ATIVIDADE INFLAMATÓRIA E APOPTÓTICA EM GLÂNDULAS SALIVARES 

DE RATOS INDUZIDAS PELA PRIVAÇÃO DE SONO PARADOXAL  

 

PRESIDENTE DA BANCA: 

 

Prof. Dr.º Daniel Araki Ribeiro 

 

BANCA EXAMINADORA  

 

Nome do examinador: Prof. Dr. 
 

Nome do examinador: Prof. Dr. 
 

Nome do examinador: Prof. Dr. 
 

Nome do examinador: Prof. Dr. 
 

Nome do examinador (Suplente): Prof. Dr. 
 
 
 

 
 

Local: Universidade Federal de São Paulo – Campus Baixada Santista 
 

Data de aprovação: ______/______/______  



 
 

v 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus pela vida e por permitir a realização dessa 

conquista pessoal e profissional, particularmente neste último ano atípico que 

foi muito difícil para todos nós; 

Aos meus pais que foram meu alicerce e sempre acreditaram que eu chegaria 

aqui; 

Ao meu marido, o qual desde o início do nosso relacionamento me incentivava 

a crescer profissionalmente, sempre me apoiando; 

Ao meu filho Bernardo, que me ensina a cada dia o que é amar 

incondicionalmente; 

A todos os meus amigos da Unifesp que sempre estiveram por perto quando 

precisei, estarão para sempre em meu coração; 

Aos meus amigos do laboratório de Toxicogenômica que me ajudaram e me 

ensinaram muito durante este percurso, lembrando que nunca alcançamos o 

sucesso sozinhos;  

À minha grande eterna amiga Prof. Dra. Helga Tucci (in memorian), que nos 

deixou há pouco tempo, um grande exemplo de caráter, força e amor ao 

próximo. Serei eternamente grata, pois mesmo com vários obstáculos, sempre 

esteve disposta a me ajudar quando apareciam algumas dúvidas e 

inseguranças. Você estará para sempre em meu coração; 

À prof. Hanna Karen pela disposição a coorientar essa pesquisa; 

Em especial ao meu orientador e amigo prof. Dr. Daniel Araki Ribeiro que 

sempre confiou no meu trabalho e passou um pouco do seu imenso 

conhecimento acadêmico sempre baseado na ética. Obrigada também pelas 

palavras de estímulo e incentivo em alguns momentos o qual nos deparávamos 

com dificuldades, o meu eterno respeito e amizade; 

Por fim, o meu agradecimento à Universidade Federal de São Paulo; uma 

instituição renomada, por me proporcionar a chance da realização desse 

trabalho, marcado por desafios, superação e amadurecimento. 

À CAPES e ao CNPQ. 

  



 
 

vi 
 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO E CONSIDERAÇÕES GERAIS ................................................... 17 

1º CAPÍTULO ........................................................................................................... 21 

1. REVISÃO DE LITERATURA .......................................................................... 21 

1.1 Fisiologia e privação do sono ..................................................................... 21 

1.2 Fisiologia de glândulas salivares e Privação de Sono ................................ 25 

1.3 Inflamação, Apoptose e Proliferação celular .............................................. 31 

1.3.1 Inflamação ............................................................................................... 31 

1.3.1.1 Citocinas inflamatórias .................................................... 32 

1.3.1.2 Eicosanóides ................................................................... 34 

1.3.2 Apoptose ................................................................................................. 37 

1.3.2.1 Via Extrínseca (Receptor de morte) ................................ 38 

1.3.2.2 Via Intrínseca (Mitocondrial) ............................................ 38 

1.3.3 Proliferação celular .................................................................................. 40 

2. OBJETIVO ........................................................................................................ 42 

2.1 Objetivo geral ............................................................................................. 42 

2.2 Objetivos específicos .................................................................................. 42 

3. MATERIAIS E MÉTODOS .............................................................................. 43 

3.1 Animais e grupos experimentais ................................................................ 43 

3.2 Protocolo de Privação de Sono Paradoxal (PSP) ...................................... 44 

3.3 Eutanásia..... .............................................................................................. 45 

3.4 Análises morfológicas................................................................................. 46 

3.5 Análise Imuno-histoquímica ....................................................................... 46 



 
 

vii 
 

3.6 Análise de expressão gênica da através da técnica da Cadeia de Polimerase 

Reversa em Tempo Real (RT-qPCR) ............................................................... 48 

3.6.1 Extração de RNA Total ............................................................................ 49 

3.6.2 Construção do cDNA ............................................................................... 49 

3.6.3 PCR em Tempo Real (RT-q PCR)........................................................... 49 

3.7 Análise Estatística ...................................................................................... 50 

4. RESULTADOS .................................................................................................. 51 

4.1 Glândula Parótida ....................................................................................... 51 

4.1.1 Análise histopatológica ............................................................................ 51 

4.1.2. Análise Imuno-histoquímica ................................................................... 53 

4.1.2.1 Proliferação celular (Ki-67) .............................................. 53 

4.1.2.2 Via inflamatória (Ciclo-Oxigenase-2 COX-2) ................... 54 

4.1.2.3 Via apoptótica (Caspase-3 clivada) ................................. 55 

4.1.3 Análise de expressão gênica por meio da técnica da Cadeia de Polimerase 

Reversa (PCR) em Tempo Real (RT)............................................................... 56 

4.2 Glândula Submandibular ............................................................................ 59 

4.2.1 Análise histopatológica ............................................................................ 59 

4.2.3 Análise Imuno-histoquímica .................................................................... 61 

4.2.3.1 Proliferação celular (Ki-67) .............................................. 61 

4.2.3.2 Via inflamatória (Ciclo-Oxigenase-2 COX-2) ................... 62 

4.2.3.3 Via apoptótica (Caspase-3 clivada) ................................. 63 

4.2.4 Análise de expressão gênica por meio da técnica da Cadeia de Polimerase 

Reversa (PCR) em Tempo Real (RT)............................................................... 64 

5. DISCUSSÃO ...................................................................................................... 67 



 
 

viii 
 

6. CONCLUSÃO .................................................................................................... 72 

2º CAPÍTULO ........................................................................................................... 80 

3º CAPÍTULO ......................................................................................................... 102 

ANEXO I (Parecer do Comissao de Ética) ............................................................ 124 

ANEXO II (Outras atividades) ............................................................................... 125 

 

  



 
 

ix 
 

LISTA DE FIGURAS 

CAPÍTULO  I 

Figura 1. Eletroencefalograma representativo das fases do sono ............ 23 

Figura 2. Produção de saliva pelas glândulas salivares ............................. 26 

Figura 3. Localização anatômica das glândulas salivares ......................... 27 

Figura 4. Fotomicrografia das glândulas salivares maiores de ratos Wistar. 

(A) Glândula Sublingual com ácinos de secreção predominantemente 

mucosa. (B) Glândula Submandibular com ácinos de secreção mista. (C) 

Glândula Parótida com ácinos de secreção serosa. Setas: Ductos. 

Coloração H.E. Aumento 10 X ....................................................................... 28 

Figura 5. Síntese da via Ácido Aracdônico .................................................. 35 

Figura 6. Síntese via ciclooxigenase e suas funções na inflamação ........ 36 

Figura 7. Esquema ilustrativo vias Extrínseca e Intrínseca da apoptose.. 40 

Figura 8. Desenho experimental do estudo ................................................. 44 

Figura 9. Fotomicrografia da glândula parótida de ratos Wistar corados em 

HE: (A, B e C) observa-se o tecido glandular do Grupo CTRL (Controle) sem 

alterações morfológicas. Em (D,E e F)  evidenciam-se as alterações 

morfológicas encontradas no Grupo PS (Privação de sono). Em (D e E), 

observa-se atrofia acinar e núcleos acinares picnóticos e (E e F) presença 

de células em apoptose e de vacúolos citoplasmáticos, indicados pelas 

setas. Em (G, H e I), verifica-se as alterações morfológicas encontradas no 

Grupo R (Rebote). Em (G) presença de célula em mitose, indicada pela seta, 

(H) proliferação ductal e (I) observa-se a permanência dos vacúolos 

encontrados no Grupo PS. Coloração: HE. Escala: 50µm .......................... 52 

Figura 10. Imunoexpressão nuclear da proteína Ki-67 na glândula parótida 

nos grupos Controle, Privação de Sono e Rebote. Valores expressos em 



 
 

x 
 

porcentagem (%), através de média e desvio padrão. *p<0.05, quando 

comparado ao grupo controle e privação de sono ..................................... 53 

Figura 11. Imunomarcação (nuclear) de Ki-67 em glândula parótida nos 

grupos (A) Controle, (B) Privação de Sono e (C) Rebote. Aumento de 

400x.Escala= 50μm ......................................................................................... 54 

Figura 12. Imunomarcação (nuclear) de Ki-67 em glândula parótida nos 

grupos (A) Controle, (B) Privação de Sono e (C) Rebote. Aumento de 

400x.Escala= 50μm ......................................................................................... 55 

Figura 13. Imunomarcação da caspase 3-clivada em glândula parótida nos 

grupos (A) Controle, (B) Privação de Sono e (C) Rebote. Aumento de 400x. 

Escala= 50μm .................................................................................................. 56 

Figura 14. Expressão gênica (mRNA) de IL-6 e IL-10 em glândula parótida 

de ratos Wistar. Os valores são expressos em média + desvio padrão com 

*p<0.05 versus grupo controle; **p<0.05 versus grupo privação de sono 57 

Figura 15. Expressão gênica (mRNA) do Citocromo C e TNF-α em glândula 

parótida de ratos wistar. Os valores são expressos em média + desvio 

padrão com *p<0.05 versus grupo controle; **p<0.05 versus grupo privação 

de sono............................................................................................................ 58 

Figura 16. Fotomicrografia da glândula submandibular de ratos Wistar 

corados em HE: (A,B e C) observa-se o tecido glandular do Grupo CTRL 

(controle) sem alterações morfológicas, evidenciado as estruturas ductais 

(B) e acinares (A e C) da glândula, representadas pelas setas. Em (D, E e F) 

são observadas as alterações morfológicas encontradas no Grupo PS 

(Privação de sono). Em (D) nota-se uma desorganização da arquitetura 

tecidual glandular e em (E e F) além dessa desorganização, foram 



 
 

xi 
 

evidenciados vacúolos citoplasmáticos, indicados pelas setas. Em (G, H e 

I) estão representadas as alterações morfológicas encontradas no Grupo R 

(Rebote), onde (G) observa-se a permanência dos vacúolos 

citoplasmáticos encontrados no Grupo PS, indicados pelas setas, (H e I) 

proliferação ductal e acinar. Coloração: HE. Escala: 50µm........................ 60 

Figura 17. Imunoexpressão nuclear da proteína Ki-67 na glândula 

submandibular nos grupos Controle, Privação de Sono e Rebote.  Valores 

expressos em porcentagem (%), por meio de média e desvio padrão. 

*p<0.05 quando comparado ao grupo controle ........................................... 61 

Figura 18. Imunomarcação (nuclear) de Ki-67 em glândula submandibular 

nos grupos (A) Controle, (B) Privação de Sono e (C) Rebote. Aumento de 

400x.Escala= 50μm ......................................................................................... 62 

Figura 19. Imunomarcação da COX-2 em glândula submandibular nos 

grupos (A) Controle, (B) Privação de Sono e (C) Rebote. Aumento de 400x. 

Escala= 50μm.................................................................................................. 63 

Figura 20. Imunomarcação da caspase 3-clivada em glândula 

submandibular nos grupos (A) Controle, (B) Privação de Sono e (C) Rebote. 

Aumento de 400x. Escala= 50μm .................................................................. 64 

Figura 21. Expressão gênica (mRNA) de IL-6 e IL-10 em glândula 

submandibular de ratos Wistar. Os valores são expressos em média + 

desvio padrão com *p<0.05 versus grupo controle. **p<0.05 versus grupo 

privação de sono. ........................................................................................... 65 

Figura 22. Expressão gênica (mRNA) do TNF-α e Citocromo C em glândula 

submandibular de ratos Wistar. Os valores são expressos em média + 

desvio padrão com *p<0.05 versus grupo controle. **p<0.05 versus grupo 

privação de sono. ........................................................................................... 66 



 
 

xii 
 

Figura 23. Síntese dos resultados ................................................................ 72 

 



 
 

xiii 
 

LISTA DE TABELAS 

 

CAPÍTULO I 

Tabela 1. Scores utilizados na análise semi-quantitativa das proteínas 

citoplasmáticas COX-2 e Caspase-3 nas glândulas salivares Parótida, e 

Submandibular ............................................................................................... 47 

Tabela 2. Relação dos genes e sequência dos nucleotídeos (primers) 

utilizados no estudo ....................................................................................... 48 

Tabela 3. Alterações histomorfológicas da glândula parótida ................... 51 

Tabela 4. Imunoexpressão citoplasmática da proteína inflamatória COX-2 

na glândula Parótida nos Grupos Controle, Privação de sono e Rebote .. 54 

Tabela 5. Imunoexpressão citoplasmática da proteína Caspase-3 clivada na 

glândula Parótida nos Grupos Controle, Privação de sono e Rebote ....... 55 

Tabela 6. Alterações histomorfológicas da glândula submandibular ....... 59 

Tabela 7.Imunoexpressão citoplasmática da proteína inflamatória COX-2 na 

glândula Submandibular nos Grupos Controle, Privação de sono e Rebote

 ......................................................................................................................... 62 

Tabela 8. Imunoexpressão citoplasmática da proteína Caspase-3 clivada na 

glândula Submandibular nos grupos Controle, Privação de sono e Rebote

 ......................................................................................................................... 63 

 



 
 

xiv 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ALAN            Luz Artificial a noite 

AASM           American Academy of Sleep Society 

CEDEME  Centro de desenvolvimento de Modelos experimentais para                     

  Biologia e Medicina 

CEUA  Comissão de ética no uso de animais 

COX-2 Ciclo-oxigenase- 2 

CTRL            Grupo Controle 

EEG   Eletroencefalograma 

EOG   Eletro-oculograma 

EpiDoc Epidemiology of Chronic Diseases Cohort 

EPISONO Levantamento Epidemiológico do Sono no estado de São Paulo 

EPM-1 Biotério Central da Escola Paulista de Medicina 

GAPDH Gliceraldeído trifosfato desidrogenase 

HE   Hematoxilina Eosina 

IL-6  Interleucina6 

IL-10             Interleucina 10 

MMPM  Método modificado de plataformas múltiplas 

NREM  Non-Rapid Eye Movement 

PBS  Phosphate buffered saline 

PS                 Privação de Sono 

PSP             Privação de Sono Paradoxal 

R                   Rebote 

REM   Rapid Eye Movement 

RNA  Ácido ribonucleico 

TNF-α            Tissue Necrosis Factor Alpha 

UNIFESP Universidade Federal de São Paulo 

 



 
 

xv 
 

RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar se a privação de sono paradoxal é 

capaz de deflagrar processo inflamatório e apoptose nas glândulas parótida e 

submandibular de ratos Wistar. Foram utilizados 24 ratos Wistar machos sendo 

distribuídos nos seguintes grupos: Grupo 1-Controle (CTRL; n=8): os animais 

não foram submetidos a quaisquer procedimentos; Grupo 2-Privação do Sono 

(PS; n=8): os animais foram submetidos a Privação de Sono Paradoxal por 96h 

e Grupo 3-Rebote (R; n=8): os animais foram privados de sono 96 horas, 

seguido por um período de 96 horas sem intervenção. Foram avaliados os 

seguintes parâmetros: análise histopatológica, as proteínas: Ki-67, COX-2 e 

Caspase-3 através de imuno-histoquímica, expressão de TNF-α, Interleucina 6 

(IL-6), interleucina 10 (IL-10) e Citocromo C por PCR em tempo real. Os 

resultados revelaram atrofia acinar, presença de vacúolos e células em apoptose 

na glândula parótida e presença de vacúolos e desorganização dos ácinos 

mucosos na glândula submandibular no grupo PS. A expressão das interleucinas 

6, 10 e do TNF-ɑ foi diferencialmente expressa nos grupos PS e R tanto na 

parótida como na submandibular. A apoptose foi acionada nas duas glândulas, 

sendo que na submandibular aconteceu de forma mais intensa, pois se detectou 

aumento não somente da expressão da caspase-3 ativada como também do 

citocromo C. A proliferação celular foi também detectada por meio da marcação 

de Ki-67 nos grupos R das duas glândulas. Em suma, a privação de sono é capaz 

de deflagrar processo inflamatório, bem como ativar a apoptose nas glândulas 

salivares maiores de ratos. 

 

Palavras-chave: Apoptose, Glândulas salivares, Inflamação, Privação de sono. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the present work was to evaluate if paradoxical sleep deprivation 

is able to trigger inflammatory process and apoptosis in the parotid and 

submandibular glands of Wistar rats. Twenty-four male Wistar rats were 

distributed in the following groups: Group 1-Control (CTRL; n=8): the animals 

were not submitted to any procedures; Group 2-Sleep deprivation (PS; n=8): the 

animals were submitted to Paradoxal Sleep deprivation for 96h and Group 3-

Rebote (R; n=8): the animals were sleep deprived for 96 hours, followed by a 

period of 96 hours without any intervention. The following parameters were 

evaluated: histopathological analysis, immunohistochemistry for Ki-67, COX-2 

and Caspase-3 antibodies and expression of TNF-α, Interleukin 6 (IL-6), 

Interleukin 10 (IL-10) and Citochrome C by real-time PCR. The results revealed 

acinar atrophy, presence of vacuoles and apoptotic cells in the parotid gland and 

presence of vacuoles and disorganization of mucous acinus in the submandibular 

gland in the PS group. The expression of interleukins 6, 10 and TNF-ɑ was 

differentially expressed in the PS and R groups both in the parotid and 

submandibular glands. Apoptosis was triggered in both salivary glands, being in 

the submandibular gland in a more intense way, because it was detected an 

increase not only in the activated caspase-3 expression but also in the 

cytochrome C. The cellular proliferation was also detected by means of Ki-67 

immunoexpression in the R groups of the two salivary glands. In short, sleep 

deprivation is able to trigger an inflammatory process, as well as activate 

apoptosis in the major salivary glands of rats. 

 

Keywords: Apoptosis, Inflammation, Salivary glands, Sleep deprivation.
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INTRODUÇÃO E CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O sono é estudado há muitos anos, por se tratar de um processo 

complexo e que faz parte da vida humana. É um processo natural do organismo 

e fundamental para a manutenção do equilíbrio biológico e psicossocial, 

podendo ser alterado, mas não evitado. O sono tem um papel restaurador das 

funções metabólicas e sua privação prejudica o desempenho e saúde das 

pessoas. Os seres humanos utilizam um terço de suas vidas dormindo. De 

acordo com o National Center on Sleep Disorders Research, 70 milhões de 

pessoas apresentam algum problema de sono que, com o passar dos anos, tem 

reduzido cada vez mais a quantidade e/ou sua qualidade. Sendo assim, 

problemas nas diversas etapas do sono poderão expressar consequências 

nocivas nas atividades fisiológicas do organismo (Geib, 2003; Mello, 2008; 

Markwald et al., 2013). 

A American Academy of Sleep Medicine (AASM) junto com a Sleep 

Research Society (SRS), diante dessa problemática da sociedade atual, 

desenvolveram um consenso, que foi publicado em 2015, no qual recomendou 

que a quantidade de sono adequada para um adulto seria de 7 horas ou mais 

por noite, pois abaixo disso, poderia acarretar vários problemas de saúde, tais 

como diabetes, hipertensão, depressão, diminuição da função imunológica, entre 

outras doenças. A AASM, diante desse contexto, definiu a privação de sono 

como uma quantidade insuficiente de sono, a qual desencadeia problemas de 

saúde geral em humanos.  

Em 2017, foi descrita uma das principais causas relacionadas com 

problemas no sono na atualidade, que é a exposição à luz artificial à noite 
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(ALAN), que traz como consequência a desregulação do ciclo circadiano. A longo 

prazo, essa alteração do ciclo circadiano pode desencadear sérios problemas de 

saúde. Vários estudos epidemiológicos descritos neste trabalho observaram 

taxas elevadas de algumas doenças, tais como riscos cardiovasculares, 

diabetes, câncer, obesidade e distúrbios de humor. Esse estudo evidenciou que 

a ALAN tem alto impacto na saúde da sociedade atual, já que nos países 

industrializados, estima-se que 75% da força total de trabalho concentra-se em 

turnos e trabalhos noturnos (Yvan Touitou et al., 2017). A literatura demonstra 

os impactos negativos na saúde que a privação de sono pode causar em 

diferentes populações (Watson et al., 2015). 

Na Suécia, um grupo de pesquisadores, ao longo de três décadas, 

conduziram um estudo para avaliar a mudança de padrão de sono em crianças 

e adolescentes, onde observaram que com o passar dos anos, essa parcela da 

população não atinge a duração suficiente de sono, acarretando algumas 

consequências perante a saúde mental e habilidades cognitivas (Norell-Clarke, 

Hagquist, 2017).  

Reis et al. (2018) desenvolveram em Portugal, um projeto de pesquisa de 

coorte EPIDOC (Epidemiologia das Doenças Crônicas e Inovação em Saúde), o 

qual encontra-se em sua terceira fase, realizado com população adulta em 2015 

e 2016.  Neste estudo, observou-se uma prevalência de 20,7% da população 

com curta duração de sono, enquanto apenas 5,9% das pessoas apresentaram 

longa duração de sono, sendo a privação de sono associada a diversas doenças 

crônicas. 

No Brasil, o Levantamento do sono Epidemiológico no estado de São 

Paulo (EPISONO), da UNIFESP, é um importante projeto de pesquisa realizado 
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a cada década, que tem como objetivo avaliar a qualidade do sono e as 

consequências dos distúrbios relacionados à sua subtração para a população 

em geral. Esse estudo utiliza uma amostra representativa da população da 

cidade de São Paulo. Inúmeros são os problemas que podem afetar a qualidade 

e quantidade de sono, entre eles, destacam-se a apnéia obstrutiva do sono, 

insônia, sonolência excessiva diurna, síndrome das pernas inquietas, 

sonambulismo e narcolepsia (https://institutodosono.com/pesquisas/episono/, 

junho 2021). Dados do EPISONO, demonstraram que 45% dos paulistanos 

relatam problemas como insônia e/ou dificuldade para dormir e que 33% são 

portadores de apnéia do sono. Em 2014, foi publicado por Hirotsu et al. (2015), 

um estudo de autorrelato com uma representação da população brasileira diante 

do cenário de sono. Neste estudo, participaram 132 cidades diferentes, onde foi 

constatado que 76% relataram pelo menos uma queixa referente a distúrbios do 

sono. Entre os mais citados estavam o sono leve e insuficiente, roncos, 

movimentos noturnos exacerbados e insônia, geralmente ocorridos mais de 3 

vezes por semana. Segundo um trabalho liderado por dois pesquisadores 

matemáticos da Universidade de Michigan, o Brasil encontra-se em terceiro lugar 

no ranking de quem dorme menos, ficando atrás apenas de Cingapura e Japão 

(Walch et al., 2016). A pesquisa foi realizada através de um aplicativo (Entrain) 

de smartphone, reunindo dados de milhares de pessoas de 100 países, nos 

quais foram examinados a idade, o sexo, a quantidade de exposição à luz e o 

país de origem. (https://news.umich.edu/smartphones-uncover-how-the-world-

sleeps/). 

https://institutodosono.com/pesquisas/episono/
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Diante do exposto, o presente trabalho foi organizado em três capítulos. 

O primeiro capítulo corresponde a versão tradicional da tese, escrita em língua 

portuguesa.  

O segundo capítulo é referente ao artigo 1 que foi submetido para 

publicação na revista Clinical Oral Investigations, intitulado: “Histopathological 

changes, inflammatory activity and apoptosis are induced by paradoxal sleep 

deprivation in the parotid gland of rats”. 

O terceiro capítulo compreende o artigo 2 publicado na revista 

Odontology, em setembro de 2021, intitulado: “Inflammatory and apoptosis are 

associated with tissue degeneration in the submandibular gland of rats 

submmited to paradoxal sleep deprivation”. 
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1º CAPÍTULO 

1. REVISÃO DE LITERATURA 

1.1 Fisiologia e privação do sono 

A fisiologia humana, assim como a de outros animais, apresenta dois 

estados comportamentais básicos: o de vigília e o sono. O sono é caracterizado 

por uma condição de inconsciência, na qual uma pessoa pode ser despertada 

por diversos estímulos como o sensorial. O sistema nervoso central, durante o 

sono, ao contrário do que parece, está em intensa atividade, sendo responsável 

pela quietude, como resultado da inibição de inúmeras funções fisiológicas. O 

sono alterna-se ritmicamente com o estado de vigília, desenrolando em diversas 

fases consecutivas que se repetem ciclicamente (Tufik, 2008).  

O processo do sono vem sendo mais detalhado por meio do exame de 

polissonografia, o qual envolve três técnicas eletrofisiológicas: a 

eletroencefalografia (EEG), a eletro-oculografia (EOG) e eletromiografia (EMG). 

Tais procedimentos registram múltiplas variáveis fisiológicas, assim como 

fenômenos que ocorrem durante o sono (Hobson, Pace-Schott, 2002). 

Os dois estados primários de sono foram estabelecidos com base em 

parâmetros fisiológicos: sono sem movimento rápido dos olhos ou sono lento 

(NREM-Non Rapid Eye Movements) e com movimento rápido dos olhos (REM-

Rapid Eye Movements). Um adulto normalmente inicia o sono com o NREM, que 

é dividido em quatro estágios, e corresponde ao aprofundamento do sono. 

Durante o sono, o cérebro mostra um padrão de atividade, que pode ser 

mensurado por meio dos testes realizados na polissonografia. O estágio N1 é 

caracterizado por movimentos lentos dos olhos, o qual equivale a uma fase de 
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transição entre sono e vigília. Em sequência, observa-se o estágio N2, 

caracterizado pela frequência dos chamados fusos de sono (ondas crescentes e 

decrescentes de 12 a 15 Hz) e complexos K no EEG, representando cerca de 

50% do total do sono em adultos jovens e saudáveis, haja visto o cérebro se 

desconecta a estímulos externos. Os estágios N3 e N4 representam em torno de 

20% do tempo total do sono e se diferencia por apresentar ondas de baixa 

frequência (≤4Hz) e alta amplitude (>75µV), conhecidas como ondas lentas ou 

SWS (Slow-Wave Sleep). Nessa fase, o nosso organismo inicia um sono mais 

profundo. Os estágios N3/N4 são as fases do sono responsáveis pela 

restauração metabólica do nosso organismo, na qual é liberado o hormônio do 

crescimento (Geib et al., 2003). O sono REM, por sua vez, é caracterizado por 

movimentos rápidos dos olhos, o qual diferencia dos estágios N2 e N3/N4, por 

assemelhar-se muito com o padrão da EEG referente à atividade cerebral da 

vigília (Figura 1). Ressalta-se que o sono REM não é restaurador das funções 

cognitivas, emocionais e metabólicas, sendo associado aos sonhos e supressão 

da atividade muscular propriamente dita (Besedovsky et al., 2019). O sono 

NREM e o REM alternam-se durante a noite com ciclos de aproximadamente 90 

minutos, correspondendo respectivamente a 75% e 25% do tempo total do sono 

em adultos jovens, respectivamente (Guyton, 2006). 
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Fonte: https://bioloque.wordpress.com/2012/05/29/tipos-de-sono/. Acesso em 
Julho/2020) 

Figura 1. Eletroencefalograma representativo das fases do sono  

 

Os distúrbios referentes ao sono-vigília trazem efeitos deletérios 

significativos à saúde e ao bem-estar, representando em casos mais graves, 

risco de morte. Portanto, em decorrência da sua incidência, os transtornos nesse 

ciclo têm se tornado um problema grave de saúde pública (Martins et al., 2001). 

A restrição e a fragmentação são as causas mais comuns de prejuízo do 

sono. No caso da restrição, a demanda no trabalho ou escola, problemas 

pessoais, responsabilidade familiar, uso de fármacos ou estilo de vida são os 

grandes responsáveis. Já a fragmentação do sono, resultante de condições 

médicas e/ou fatores ambientais traz como consequência principal um sono de 

quantidade e qualidade inadequadas. A rotina imposta pelos grandes centros 

urbanos impacta como um agravante da privação de sono na sociedade 
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moderna (Martins et al., 2001). A privação de sono é caracterizada pela remoção 

ou supressão parcial do sono, podendo acarretar diversas alterações 

endócrinas, metabólicas, físicas, cognitivas e neurais. Essas condições 

comprometem a saúde e qualidade de vida das pessoas (Kushida, 2004). 

Nesse contexto, os modelos animais têm sido amplamente utilizados em 

estudos que investiguem privação de sono, sendo o rato o mais comumente 

utilizado, tendo protocolos muito bem estabelecidos. Nesse modelo murino, o 

sono é estratificado em vigília ativa ou atenta, vigília relaxada ou quieta, sono 

sincronizado (referente ao sono de ondas lentas em humanos) e o sono 

paradoxal (referente ao sono REM em humanos) (Hoshino, 2009). Este último 

recebe esta denominação devido à similaridade do padrão eletroencefalográfico 

em relação à vigília, no entanto, o animal está dormindo. Quando se compara o 

padrão de sono em ratos (dormidores polifásicos) e humanos (dormidores 

monofásicos) com cerca de 8 horas de sono necessários por dia, os fatores que 

controlam a profundidade dos episódios do sono são similares entre as espécies, 

porém executados de maneira diferente (Hoshino, 2009). 

Sendo assim, sabendo que os distúrbios do sono estão cada vez mais 

prevalentes na sociedade atual, as consequências da sua privação têm sido mais 

estudadas. Nas últimas décadas, pesquisas têm demonstrado os efeitos 

deletérios causados pela ausência de sono no metabolismo de glicose, peso 

corporal, pressão arterial, secreção hormonal, além de distúrbios cognitivos, 

alterações psicomotoras, mudanças de humor, redução na qualidade de vida, 

diminuição na produtividade no trabalho, e déficit de memória (Suchecki et al., 

1998; Datillo et al., 2012). 
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Outras pesquisas observaram alterações de citocinas inflamatórias 

circulantes durante a privação de sono e os resultados obtidos sugerem que uma 

noite de perda de sono desencadeia uma resposta ao estresse, que estimula a 

produção de proteínas tanto pró- como anti-inflamatórias. É bem estabelecida a 

relação entre a privação de sono e o sistema imunológico (Frey et al., 2007; 

Wright et al., 2015). Recentemente, foi demonstrado pelo nosso grupo de 

pesquisa, o impacto da privação do sono no sistema estomatognático de 

roedores, sendo capaz de deflagrar resposta inflamatória e atrofia nos músculos 

masseter e temporal. Os ratos privados de sono apresentaram redução na 

expressão de TNF-α e COX-2 e bloquearam a via dos receptores tipo Toll like 

(Yujra et al., 2018). 

No âmbito catabólico, sugere-se que a privação de sono também pode 

aumentar o gasto de energia e o metabolismo celular. Esses fatores podem 

desregular a homeostase, podendo resultar em maior produção de espécies 

reativas de oxigênio (ERO). A produção exacerbada de ERO pode gerar estresse 

oxidativo e consequente, peroxidação lipídica, fatores esses que podem estar 

envolvidos no quadro fisiopatológico de doenças metabólicas relacionadas ao 

transtorno do sono (Chang et al., 2008).  

 

1.2 Fisiologia de glândulas salivares e Privação de Sono 

As glândulas salivares são unidades exócrinas e anexas do sistema 

digestório, de origem ectodérmica, cuja função é secretar saliva (Guyton, 2006). 

Microscopicamente, são estruturas organizadas em unidades secretoras 

terminais esféricas ou tubulares, também denominadas de ácinos, e uma série 
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de ductos ramificados que liberam os produtos secretados no ambiente bucal. 

Os diâmetros desses ductos aumentam à medida que se distanciam da unidade 

secretora terminal. Os ductos intercalados são os mais próximos da unidade 

secretora terminal, os quais se fundem e dão origem aos ductos estriados, que 

por sua vez, unem-se para formar os ductos excretores. Finalmente, os ductos 

excretores formam o ducto excretor principal que leva a saliva para a cavidade 

oral (Mjor, 1990; Oriá, 2016). 

As glândulas salivares são classificadas de acordo com seu tamanho, ou 

seja, maiores ou menores. Os seres humanos apresentam três pares de 

glândulas salivares maiores: as parótidas, as submandibulares e as sublinguais, 

todas localizadas no exterior da cavidade oral. Glândulas salivares menores são 

numerosas e localizadas em diversas regiões da boca, como palato, lábio, língua 

e mucosa jugal. As glândulas salivares maiores são responsáveis pela produção 

de 85% da saliva, sendo 65-70% pela submandibular, 20% pela parótida e 7-8% 

pela sublingual (Figura 2) (Oriá, 2016). 

 

Fonte: adaptado de Oriá, 2016 

Figura 2. Produção de saliva pelas glândulas salivares 
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Uma distinção importante entre as glândulas salivares maiores e menores 

é a presença de cápsulas nas primeiras. Portanto, qualquer intumescimento das 

glândulas salivares maiores é muito doloroso, devido às restrições anatômicas 

impostas pela mesma. A parótida está localizada à frente e abaixo da orelha, as 

submandibulares estão abaixo do ramo da mandíbula e as sublinguais 

localizadas entre a porção lateral da língua e os dentes (Figura 3) (Mjor, 1990). 

 

 

(Disponível em: https://www.todabiologia.com/anatomia/glandulas_salivares.htm, 
acesso em Janeiro/2020) 

Figura 3. Localização anatômica das glândulas salivares 

 

As glândulas salivares humanas produzem dois tipos principais de 

secreção: as secreções serosas, que são fluidas e aquosas, ricas em proteínas 

enzimáticas e não enzimáticas e com pequena quantidade de polissacarídeos; 

e as secreções mucosas, que são espessas, viscosas, ricas em polissacarídeos, 

baixa quantidade de proteínas, geralmente de natureza não enzimática. As 

glândulas salivares secretam muco, para permitir o deslizamento dos alimentos 

ingeridos ao trato gastrointestinal e, assim, evitar danos mecânicos ou químicos 
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ao epitélio de revestimento. As glândulas parótidas secretam um padrão do tipo 

seroso, enquanto as glândulas submandibulares e sublinguais secretam 

secreção serosa e mucosa; portanto são conhecidas como glândulas mistas 

(Figura 4) (Mjor, Fejerkov, 1990). 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor 

Figura 4. Fotomicrografia das glândulas salivares maiores de 
ratos Wistar. (A) Glândula Sublingual com ácinos de secreção 
predominantemente mucosa. (B) Glândula Submandibular com 
ácinos de secreção mista. (C) Glândula Parótida com ácinos de 
secreção serosa. Setas: Ductos. Coloração H.E. Aumento 10 X 

 

A saliva é um fluido complexo que mantém a cavidade oral úmida, 

constituída por 99% de água. Os componentes sólidos são representados por 
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produtos orgânicos e inorgânicos que se encontram no meio aquoso e são 

importantes para a homeostasia bucal. Destacam-se entre os produtos 

inorgânicos o bicarbonato, responsável pelo sistema tampão salivar, os íons de 

cálcio e fosfato, que contribuem para a manutenção da integridade mineral dos 

dentes. Proteínas com funções particulares para saúde bucal fazem parte dos 

componentes orgânicos presentes na saliva. Dentre elas, proteínas ricas em 

prolina (PRPs) compõem quase 70% das proteínas da saliva sendo 

responsáveis pela manutenção da solubilidade dos íons de cálcio e fosfato, e a 

amilase, que possui função digestória e corresponde a 30% do total. Lisozima, 

lactoferrina, peroxidase e imunoglobulina A (IgA) são proteínas que aparecem 

em menor quantidade, mas também possuem importantes funções relacionadas 

principalmente ao sistema biológico de defesa (Boackle, 1984; Oriá, 2016). 

Alguns estudos observaram que a privação de sono apresenta relação 

direta com diversos tecidos glandulares. Por exemplo, Hirotsu et al. (2015), 

ressaltaram que a privação de sono leva a um aumento da incidência e 

prevalência de distúrbios metabólicos, como obesidade e diabetes tipo 2, por 

meio da hiperativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Tais achados foram 

revistos e ratificados por outros autores (Briançon-Marjollet et al., 2015). De fato, 

alguns autores têm postulado que a privação de sono recorrente é capaz de 

diminuir a secreção de insulina em seres humanos (Nedeltcheva et al., 2012), 

promover alterações na sinalização celular pancreática (Naiddo et al., 2014) bem 

como desregular mecanismos de tolerância a glicose (Jha et al., 2016). Ademais, 

a privação de sono exerce aumento na síntese de glicocorticoides, hormônio 

sintetizado pelas glândulas supra-renais, levando a um estado catabólico 

generalizado (Machado et al., 2013; Dumaine, Ashley, 2015; Brianza-Padilla et 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brian%C3%A7on-Marjollet%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25834642
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nedeltcheva%20AV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22513492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brianza-Padilla%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26842666
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al., 2016; Takatsu-Coleman et al., 2013; Dattilo et al., 2012; Leenaars et al., 

2011). 

Outros estudos demonstraram ainda que o metabolismo do hormônio da 

tireóide adaptar-se-ia diante das alterações hipotalâmicas-hipofisárias-

tireoidianas induzidas pela privação de sono por meio da ativação T4 para T3 

perifericamente, aumentando, assim, os níveis de T3 séricos em ratos 

(Rodrigues et al., 2015; Pereira, Andersen, 2014). Outrossim, Venâncio et al. 

(2012) observaram tanto no grupo de privação de sono quanto no de restrição 

do sono, alterações na morfologia prostática induzidas pela drástica diminuição 

da testosterona e pelo aumento dos níveis de corticosterona. Tais resultados 

foram observados por outros pesquisadores que investigaram o assunto 

(Akindele et al., 2014; Wu et al., 2011). Alvarenga et al. (2015), também 

detectaram que a privação de sono foi prejudicial ao comportamento sexual, 

reduzindo a viabilidade espermática seguido pelo aumento na expressão de 

oxido nítrico em testículos de roedores.  

No que refere às glândulas salivares, a literatura é exígua, e ao mesmo 

tempo escassa, diante da informação acerca se a privação de sono impacta 

negativamente sobre as mesmas, seja do ponto de vista morfológico ou 

fisiopatológico, especialmente no contexto inflamatório. Lasisi et al. (2017) 

demonstraram que a privação total de sono está relacionada com a redução da 

taxa de fluxo salivar (xerostomia), diminuição da taxa de secreção de IgA e 

aumento da amilase salivar em ratos. Portanto, parece-nos coerente e lógico 

seguir a linha de raciocínio de que a privação de sono impactará negativamente 

sobre as glândulas salivares, especialmente na indução do processo 

inflamatório. Dessa forma, investigar a expressão de citocinas clássicas 
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envolvidas na resposta inflamatória, tais como TNF-ɑ, COX-2 e Interleucinas, em 

glândulas salivares de ratos submetidos à privação de sono é relevante e 

promissor, uma vez que esclarecerá se a perda de sono induz alterações 

fisiopatológicas capazes de deflagrar o processo inflamatório e, em última 

instância, promover degeneração do parênquima glandular. Certamente, tais 

alterações prejudicarão sobremodo a produção de saliva. Ressalta-se 

novamente que essa temática ainda não fora investigada pela literatura cientifica 

até o presente momento.  

 

1.3 Inflamação, Apoptose e Proliferação celular 

1.3.1 Inflamação 

A inflamação é uma resposta protetora a alguma lesão tecidual e infecção 

que ocorre para erradicar microrganismos ou agentes irritantes, bem como 

potencializar a reparação tecidual (Hobbins et al., 2008). Caracteriza-se por uma 

complexa cascata de reações bioquímicas, imunológicas e fisiológicas, 

produzindo um aumento da permeabilidade vascular e fluxo sanguíneo no local 

da lesão, recrutamento leucocitário e liberação de mediadores químicos pró-

inflamatórios (Hobbins et al., 2008). 

Temporalmente, o processo inflamatório pode ser categorizado como 

agudo ou crônico. A inflamação aguda é de início rápido, imediato, de curta 

duração, tendo como características principais o edema e migração de 

leucócitos, predominantemente neutrófilos. Já a inflamação crônica tem maior 

duração, sendo caracterizada pela presença de linfócitos e macrófagos, com 

proliferação vascular, fibrose e cicatrização (Abbas, Lichtman, 2009; Hobbins et 



32 
 

 
 

al., 2008). Existem inúmeras substâncias que medeiam a inflamação, entre elas 

aquelas derivadas do plasma (proteínas de coagulação, proteínas do 

complemento) e as substâncias derivadas de células que são as histaminas, 

óxido nítrico, citocinas, quimiocinas, eicosanoides e espécies reativas de 

oxigênio (ERO) (Hobbins et al., 2008). 

No presente trabalho, investigamos algumas citocinas, a citar: TNF-α 

(fator de necrose tecidual), a interleucina 6 (IL-6) e a 10 (IL-10) e a enzima 

cicloxigenase 2 (COX-2) que faz parte da via do ciclo do ácido aracdônico. 

 

1.3.1.1 Citocinas inflamatórias 

As citocinas são pequenas proteínas solúveis (<40kDa) que medeiam as 

reações imunológicas e inflamatórias, sendo responsáveis pela comunicação 

intercelular (Takeuchi, Akira, 2010). Na imunidade inata, são produzidas 

geralmente por macrófagos, quando os mesmos reconhecem algum 

microrganismo ou estímulo externo, enquanto na imunidade adquirida os 

principais produtores de citocinas são os linfócitos T auxiliares. São constituídas 

pelas chamadas superfamílias, apresentando estruturas semelhantes, 

caracterizadas por apresentar algumas propriedades como: pleiotropismo, 

redundância, sinergismo e antagonismo (Dinarello, 2009). Podem ter função 

autócrina agindo na própria célula que a produz, parácrina atuando em células 

vizinhas e, endócrina quando sua ação acontece em localização distante.  

 

TNF-α 

O TNF-α é uma citocina pró-inflamatória capaz de iniciar a cascata da 

inflamação, bem como a secreção de outras citocinas, juntamente com a IL-1. 
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São produzidos por macrófagos, células endoteliais e outros tipos celulares, cuja 

principal função é a ativação endotelial, estimulando a expressão de moléculas 

de adesão nas células endoteliais, ocasionando um recrutamento e adesão dos 

leucócitos, aumento da secreção de outras citocinas (IL-1, IL-6) e eicosanoides, 

aumentando também a atividade pró-coagulante. Em quantidade moderada, o 

TNF-α pode exercer efeitos sistêmicos causando febre, sono, aumento de 

proteínas de fase aguda, perda do apetite, neutrofilia e efeitos hemodinâmicos 

(Abbas, Lichtman, 2009). 

 

Interleucina-6 (IL-6) 

A IL-6 é uma citocina pró-inflamatória, pleiotrópica que desempenha 

inúmeras funções no sistema imunológico no que tange ao papel celular e 

humoral nas inflamações, defesa do hospedeiro e lesão tecidual. Sua produção 

pode ser realizada por várias células como endoteliais, monócitos, macrófagos 

e células musculares lisas. Por apresentar efeito autócrino, parácrino e endócrino 

pode desenvolver lesão aterosclerótica. É considerada uma citocina mediadora 

central de resposta inflamatória de fase aguda e principal citocina pró 

coagulante, pois está relacionada com aumento das concentrações plasmáticas 

de fibrinogênio, proteína amiloide sérica e principalmente proteína C reativa, 

todas sintetizadas pelo fígado (Francisco et al., 2006). 

 

Interleucina-10 (IL-10) 

A IL-10 é uma citocina antinflamatória, pleiotrópica, cuja a função é inibir 

o sistema imunológico, neutralizando ações das citocinas pró-inflamatórias 

impedindo de maneira potente sua expressão. Estabelece seu efeito 
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antinflamatório por meio da inibição das interações celulares endoteliais e 

leucocitárias no sistema vascular, inibição das citocinas pró-inflamatórias 

(feedback negativo). A IL-10 é produzida por linfócitos B e T, monócitos, 

macrófagos e células T-helper. Trata-se de uma importante citocina reguladora 

do sistema imunológico (Volp et al., 2008). 

 

1.3.1.2 Eicosanóides 

Os eicosanoides são os metabólitos do Ácido Aracdônico (AA) liberados 

de fosfolipídeos de membrana celular, por meio da ativação de fosfolipases 

celulares por estímulos inflamatórios como traumas, citocinas específicas, entre 

outros mediadores. As principais enzimas envolvidas na liberação do AA são as 

cicloxigenases (COX) e as Lipoxigenases (LO). Seguindo a cascata de ativação, 

o ácido aracdônico é metabolizado em prostaglandinas (PGs) e leucotrienos 

(figura 5). As principais funções desses metabólitos na inflamação são: 

vasodilatação, vasoconstrição, aumento da permeabilidade vascular, 

quimiotaxia e adesão de leucócitos. Os eicosanoides apresentam um papel 

importante nos processos inflamatórios, em particular pela ação farmacológica 

dos medicamentos produzidos no mercado que bloqueiam sua produção 

(Hobbins et al., 2008). 
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Fonte: Adaptado Hobbins,2008 

Figura 5. Síntese da via Ácido Aracdônico 

 

Via da cicloxigenase e Cicloxigenase-2 (COX-2) 

A via cicloxigenase possui duas isoformas: a COX-1 e a COX-2. A enzima 

COX converte o AA em prostaglandina intermediária (PGH2), originando a 

prostaciclina (PGI2) e TromboxanoA2 (TXA2). Essas, por sua vez, são distribuídas 

de forma restrita pelos tecidos. Cumpre ressaltar que as plaquetas possuem a 

enzima tromboxano-sintetase; por essa razão, o TXA2 é a principal 

prostaglandina (PG) produzida nessas células, sendo um potente vasoconstritor 

e agente de agregação plaquetária. Por outro lado, as células endoteliais contêm 

a prostaciclina-sintetase, que é responsável pela formação de prostaciclina 

(PGI2), capaz de induzir vasodilatação e inibição da agregação paquetária (figura 

6)(Hilário et al., 2006; Hobbins et al., 2008) 
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Fonte: Adaptado Hobbins, 2008 

Figura 6. Síntese via ciclooxigenase e suas funções na inflamação 

 

As COX 1 e 2 apresentam estruturas proteicas semelhantes, porém são 

codificadas por genes diferentes. Portanto, as pequenas diferenças são os que 

lhes atribuem funções distintas. A COX-1 é uma enzima constitutiva por estar 

presente em diversos tipos de tecidos como o estômago, intestino, rins, vasos 

sanguíneos e plaquetas. Possui associação com a síntese de prostaglandinas, 

resultando em diversos efeitos fisiológicos como proteção gástrica, homeostase 

vascular, agregação plaquetária e manutenção do fluxo sanguíneo renal. A COX-

2, por sua vez, é denominada como enzima indutiva, por participar de processos 

inflamatórios. A sua expressão ocorre por meio de células envolvidas na 

inflamação como, por exemplo, os macrófagos e monócitos, apesar de ser 

detectada também em outros tecidos e órgãos. A COX-2 é induzida por algumas 

citocinas pró-inflamatórios como o TNF-α, IL-1 e 2, entre outros mediadores da 
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inflamação. No sistema nervoso central, desempenha um papel importante no 

mecanismo da dor e febre (Hilário et al., 2006) 

 

1.3.2 Apoptose 

A apoptose é definida como morte celular programada e tem como função 

eliminar células alteradas, sendo crucialmente importante para manter a 

homeostase tecidual para que ocorra um equilíbrio entre proliferação e morte 

celular. A apoptose pode ser fisiológica ou patológica. Ao iniciar o processo de 

apoptose, as células acionam enzimas capazes de degradar o próprio DNA, e 

as proteínas nucleares e citoplasmáticas, sofrendo alterações morfológicas 

características, as quais se encolhem e condensam. O citoesqueleto degenerar-

se-á, em seguida o envelope nuclear se desfaz e a cromatina nuclear se 

condensa, fenômeno denominado picnose. A partir daí, ocorre a fragmentação 

nuclear (cariorrexe). A superfície celular fica alterada gerando fragmentos, 

envoltos por uma membrana denominados “corpos apoptóticos”, sendo 

rapidamente englobada por uma célula vizinha ou um macrófago. Finalmente, a 

célula morta é removida, portanto essa via de morte não induz uma reação 

inflamatória no hospedeiro. Essa é a diferença entre apoptose e necrose, a qual 

a última se caracteriza pela digestão enzimática da célula, perda da integridade 

da membrana com consequente extravasamento do conteúdo celular, causando 

reações mais severas (Alberts et al., 2017; Hobbins et al.,2008). 

A apoptose ocorre por meio de uma cascata proteolítica intracelular 

mediada por caspases que são sintetizadas pela célula na sua forma inativa e 

são ativadas apenas quando ocorre um gatilho para apoptose. As principais 

classes são as caspases iniciadoras (8,9) e as caspases executoras (3,6 e 7). 
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Os dois principais mecanismos que acionam as caspases iniciadoras em 

resposta a um sinal apoptótico são: via extrínseca e via intrínseca (figura 7) 

(Alberts et al., 2017; Hobbins et al., 2008). 

 

1.3.2.1 Via Extrínseca (Receptor de morte) 

Nessa via, a apoptose é disparada pela expressão de moléculas de 

superfícies celulares denominadas receptores de morte. Os receptores 

pertencem a família do TNF, o qual possui um receptor para o próprio TNF e o 

receptor de morte Fas (CD95), que também possui seu ligante (Fas-L), uma 

proteína de membrana expressa principalmente em linfócitos T ativados. Ao 

ocorrer essa ligação, receptor de morte e ligante, domínios de morte do Faz 

ligam-se a proteínas adaptadoras intracelulares, que por sua vez, ligam-se a 

caspases iniciadoras (caspase-8), acionando as caspases executoras para 

induzir a apoptose (Alberts et al., 2017; Hobbins et al., 2008). 

 

1.3.2.2 Via Intrínseca (Mitocondrial) 

 A ativação da via intrínseca ou mitocondrial da apoptose depende 

da liberação de algumas proteínas dessas organelas no citosol. Essas proteínas 

localizam-se no espaço intermembrana das mitocôndrias. Uma das principais 

proteínas da via intrínseca é o Citocromo C. A família de proteínas Bcl-2 é a 

principal classe de reguladores intracelulares da via intrínseca, haja visto 

algumas proteínas da família são pró-apoptóticas (Bax e Bak) e outras são anti-

apoptóticas (Bcl-2 e Bcl-xL). Essas proteínas são responsáveis pela 

permeabilidade da membrana mitocondrial, determinando a sobrevivência ou 

morte celular, controlando a liberação do Citocromo C no citosol bem como 
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outras proteínas mitocondriais intermembrana (Alberts et al., 2017; Hobbins et 

al., 2008). 

A via intrínseca é disparada pela presença de algum estímulo apoptótico 

como privação de fatores de crescimento e hormônios tróficos, exposição de 

agentes que danificam o DNA e quantidade aumentada de proteínas mal 

dobradas. Dessa forma, membros pró-apoptóticos da família Bcl-2 são ativados, 

que se dimerizam e se posicionam no interior da membrana mitocondrial, 

formando canais, induzindo a liberação de citocromo C e outras proteínas 

intermembranas para o citosol. Por sua vez, quando liberada no citosol, o 

citocromo C liga-se a uma proteína adaptadora chamada Apaf-1 (fator 1 de 

ativação da protease apoptótica), formando uma estrutura chamada 

apoptossomo. Em sequência, a Apaf-1 ativa as caspases executoras 

deflagrando a apoptose. A maioria dos mecanismos de apoptose parecem 

ocorrer por via mitocondrial (Alberts et al., 2017; Hobbins et al., 2008). 
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Fonte: Própria autoria 

Figura 7. Esquema ilustrativo vias Extrínseca e Intrínseca da apoptose 

 

1.3.3 Proliferação celular 

 

A proliferação celular é um dos mecanismos de reparo tecidual em 

resposta a danos causados por agentes químicos, infecciosos, físicos, reações 

imunológicas, entre outros. Este processo pode ser fisiológico, como no caso de 

homeostasia, ou patológico como no caso do câncer, e é regulado e controlado 

pelo ciclo celular (Hobbins et al.,2008). 

O ciclo celular é um processo necessário para a homeostase do nosso 

organismo e é caracterizado por duas principais fases: a intérfase e a divisão 
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celular. A intérfase é subdividida em 3 estágios: G1(crescimento celular, síntese 

proteínas), fase S (síntese DNA) e G2 (preparação para divisão celular). A fase 

M do ciclo corresponde a divisão celular, mitose (células somáticas) ou meiose 

(células germinativas), na qual se divide dando origem a células filhas (Hobbins 

et al., 2008; Rivoire et al., 2001). 

O ciclo celular é regulado por múltiplos mecanismos de controle, tanto 

positivos quanto negativos. Os pontos de checagem que acontecem em diversos 

momentos do ciclo são necessários para que não ocorra replicação do DNA ou 

mitose de células danificadas. Nesse caso, há impedimento da consecução do 

ciclo celular para que seja feito um possível reparo ou até mesmo, se necessário, 

eliminar a célula por um processo de apoptose (Hobbins et al., 2008). 

Em todas as fases do ciclo celular (G1,S,G2 e M) encontra-se expressa a 

proteína nuclear Ki-67 que é muito utilizada como um marcador de proliferação 

celular. Sua função ainda é pouco conhecida, porém tem sido sugerido que esta 

proteína está relacionada com o nucléolo e aos componentes fibrilares, assim 

como participar da síntese de ribossomos durante a divisão celular. Alguns 

estudos também demonstraram correlação da Ki-67 com proliferação de células 

tumorais (Alves et al., 2016; Menon et al., 2019). 
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2. OBJETIVO 

2.1 Objetivo geral 

Avaliar a atividade inflamatória e apoptótica induzida pela privação de 

sono paradoxal nas glândulas Parótida e Submandibular de ratos Wistar. 

2.2 Objetivos específicos 

 Avaliar e verificar alterações histopatológicas em microscopia de luz; 

expressão de Caspase-3, COX-2, e Ki-67; expressão de TNF-α, Interleucina 6 

(IL-6), Interleucina 10 (IL-10) e Citocromo C e possíveis relações entre os 

parâmetros citados. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Animais e grupos experimentais 

Foram utilizados 24 ratos da linhagem Wistar EPM-1 machos, com 12 

semanas de idade e aproximadamente 300 a 350g de peso, provenientes do 

Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais (CEDEME) da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). O presente estudo foi aprovado 

pelo CEUA sob protocolo nº 2537220218 (Anexo I). 

Aos três meses de idade, os animais foram transportados para o biotério 

do Departamento de Psicobiologia no Laboratório de Privação de Sono e 

colocados em gaiolas. As gaiolas são de polipropileno, forradas com maravalha 

de pinho. Os animais foram alocados em quatro por caixa, passando por um 

período de adaptação ao novo local. Esse período de adaptação ocorreu por 

sete dias, após serem subdivididos, de maneira aleatória, de modo que todos os 

grupos estejam no mesmo período experimental. Os animais foram distribuídos 

aleatoriamente em três grupos: Grupo Controle (n=8), o qual os animais não 

foram submetidos a qualquer procedimento; Grupo privação de sono (n=8) em 

que os animais não foram submetidos a qualquer procedimento durante 96 horas 

seguidos por um período de 96 horas consecutivas de privação de sono 

paradoxal; e Grupo Rebote (n=8), onde os animais foram submetidos a privação 

de sono paradoxal por 96h seguido por um período de 96h sem intervenção. O 

delineamento experimental está ilustrado na Figura 8. 
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Figura 8. Desenho experimental do estudo 

 

Durante todo o período experimental, os ratos permaneceram sob 

condições controladas de temperatura (22 ± 2oC), umidade relativa (55 ± 5%), 

exaustão ativa, ciclo de luz de 12 horas claro/escuro (7/19h) e recebendo água 

filtrada e ração sem restrição. 

 

3.2 Protocolo de Privação de Sono Paradoxal (PSP) 

A privação de sono paradoxal seletiva foi realizada pelo método 

modificado das plataformas múltiplas, que consistiu em alojar quatro animais em 

cada tanque com oito plataformas circulares e estreitas de 6,5cm de diâmetro 

espaçadas por cerca de 10cm umas das outras, submersas em água em um 
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tanque de aço inox (123cm de comprimento x 44cm de largura x 44cm de altura). 

O nível da água ficou a um centímetro abaixo da superfície, e os animais foram 

obrigados a permanecer nas plataformas; que ao iniciar o sono paradoxal, caem 

na água, devido à atonia muscular que acompanha essa fase do sono, sendo 

então despertos. 

Antes do procedimento de privação de sono propriamente dito, os animais 

foram adaptados ao tanque de privação de sono por três dias seguidos por uma 

hora, para serem treinados nas mesmas condições experimentais. Para o 

experimento, os animais foram privados de sono paradoxal por 96h 

consecutivas. 

Assim, os animais puderam se movimentar livremente no interior da gaiola 

movendo de uma plataforma para a outra. A atonia muscular, que ocorre 

caracteristicamente no sono paradoxal, faz com que o animal acorde ao encostar 

o focinho ou, ainda, o corpo inteiro na água. Dados prévios mostraram que esse 

modelo de PSP suprime completamente o sono paradoxal e reduz em 37% o 

sono de ondas lentas (Machado et al., 2004). Os animais do grupo controle foram 

mantidos em gaiolas de moradia na mesma sala, no mesmo período em que 

foram realizados os protocolos de PSP nos grupos experimentais.  

 

3.3 Eutanásia 

Completados os períodos experimentais estabelecidos nesse estudo, os 

animais foram submetidos a eutanásia por decapitação, a seguir foram coletadas 

as glândulas salivares maiores: parótida e submandibular. Cabe ressaltar que 

não foram utilizados agentes anestésicos, injetáveis ou inalatórios, usados 
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isoladamente ou em associações (barbitúricos, quetamina, xilazina, isoflurano, 

etomidado, metomidato, fentanil e midazolam), pois alteram as concentrações 

de corticosterona, glicose e insulina, sendo um fator interveniente nesse modelo 

experimental (Bailey, Flatt, 1980; Donnerer, Lembeck, 1990; de Oliveira et al., 

2003; Arnold, Langhans, 2010; Saha et al., 2005). 

3.4 Análises morfológicas 

Após a eutanásia, foi realizada a dissecção e retirada das glândulas 

parótida e submandibular que foram fixadas em formol à 10% por 24 horas para 

posterior processamento histológico. 

A descrição histológica dos tecidos foi realizada a partir de cortes de 4 µm 

de espessura coradas em H.E. (hematoxilina e eosina). Para isso, foram 

avaliados os seguintes parâmetros: atrofia, hipertrofia, hiperplasia ou metaplasia 

acinares, presença de infiltrado inflamatório, áreas de necrose avaliando-se 

aspectos morfológicos sempre comparados aos animais do grupo controle.  

 

3.5 Análise Imuno-histoquímica 

Nesta análise, foram avaliadas a imunexpressão das proteínas COX-2, Ki-

67 e Caspase 3. Para isso, cortes seriados de 4µm foram desparafinados em 

xilol, reidratados em etanol (99.5 %) e pré-tratados com tampão de ácido-cítrico 

(10nM, pH 6, 0,1 M ácido cítrico, Synth®, São Paulo, Brasil; 0,1 M citrato de sódio 

– Synth®, São Paulo, Brasil) em micro-ondas, por três ciclos de cinco minutos 

cada para recuperação antigênica. Em seguida, os cortes foram incubados com 

0,3% de Peróxido de hidrogênio para inativação da peroxidase endógena. Na 
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etapa seguinte, para o bloqueio de proteínas específicas, foi utilizado o Kit Starr 

Trek Universal HRP Detection, Biocare Medical ® por 30 minutos, seguido de 

duas lavagens com PBS. Nos anticorpos primários, foram utilizadas as seguintes 

diluições: Ki-67 (Biocare Medical® 1:150), COX-2 (Abcam® 1:100) e Caspase-3 

(Santa Cruz Biotechnology® 1:500). Em seguida, as lâminas foram incubadas 

overnight à 4oC.  

Os espécimes foram então submetidos a duas lavagens com tampão 

fosfato de sódio (PBS) e os cortes foram incubados com o anticorpo secundário 

biotinilado por 30 minutos (Kit Starr Trek Universal HRP Detection, Biocare 

Medical ®), lavados com PBS, incubados com Estreptoavidina conjugada com 

peróxido de Hidrogênio também por 30 minutos, e em seguida, corado com DAB 

(3,3-diaminobenzidina, 0,05 %) (DAKO North America Inc.®, Califórnia, EUA) e 

contra-corados com a hematoxilina de Harris (Sigma®, Missouri, EUA).  

Para análise da proteína nuclear Ki-67, utilizou-se o software 

OsteoMeasure System (Osteometrics, Atlanta, GA, USA). Foram calculados os 

núcleos não marcados e marcados dos ácinos e ductos, considerando 5 campos 

da lâmina em aumento de 400x. Entretanto, para a análise das proteínas 

citoplasmáticas COX-2 e Caspase-3 foram realizadas por microscopia ótica, 

analisadas semi-quantitativamente, 10 campos por lâmina em aumento de 400x, 

sendo aplicados os seguintes escores (Tabela 1): 

 

Tabela 1. Scores utilizados na análise semi-quantitativa das proteínas citoplasmáticas COX-2 e 
Caspase-3 nas glândulas salivares Parótida, e Submandibular 

ESCORE 0 ESCORE 1 ESCORE 2 ESCORE 3 

0 
(nenhuma marcação) 

10% 
(levemente marcado) 

>10% 
(moderadamente marcado) 

>50% 
(intensamente marcado) 
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3.6 Análise de expressão gênica da através da técnica da Cadeia de 

Polimerase Reversa em Tempo Real (RT-qPCR) 

Uma parte das glândulas salivares maiores (Parótida e Submandibular) 

dissecadas, foi utilizada para análise da expressão gênica de TNF-ɑ, citocromo 

C, interleucina-6 e interleucina-10. O Gliceraldeído Trifosfato Desidrogenase 

(GAPDH), foi utilizado como gene de referência (controle interno). As sequências 

dos genes analisados encontram-se na Tabela 2. 

Tabela 2. Relação dos genes e sequência dos nucleotídeos (primers) utilizados no estudo 

Gene Sequência Comprimento 

TNF-α 

sense ACCCTCACACTCACAAACCAA 20 

anti-

sense 
GAGGCAACCTGACCACTCTC 20 

Citocromo 

C 

sense GGATGGGGCCATACACGTAG 20 

anti-

sense 
AGAATGTTGGCTACCAGGGC 20 

IL-6 

sense AAGCAGGTCCAGCCACAATGTAG 23 

anti-

sense 
CCAACTGACTTTGAGCCAACGAG 23 

IL-10 

sense CTCCAGGCTACGGTACACCAT 21 

anti-

sense 
TCCAGGCAATTGCGTCATGCT 21 

GAPDH sense GGAGAGTGTTTCCTCGTCCC 20 
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anti-

sense 
TGAAGTCGCAGGAGACAACC 20 

 

 

3.6.1 Extração de RNA Total 

 

A extração de RNA total foi realizada a partir do tecido congelado, 

utilizando-se protocolo adaptado de Chomczynski e Sacchi (1987), com a 

utilização do nanodrop. O tecido foi homogeneizado em 1ml de Trizol (Invitrogen, 

CA, USA) e, em seguida, foram adicionados clorofórmio, isopropanol e etanol 

75%. O pellet formado foi ressuspenso em 20µl de água tratada com DEPC. As 

amostras foram armazenadas em biofreezer a -80ºC. O RNA extraído foi então, 

tratado com DNAse (DeoxyribonucleaseAmp Grade I, Invitrogen, CA, USA), 

conforme indicação do fabricante, a fim de eliminar restos de DNA na amostra. 

 

3.6.2 Construção do cDNA 

Após a purificação do RNA, foi realizada a construção do cDNA, por meio 

da reação de transcriptase reversa (RT), utilizando-se o kit High-Capacity cDNA 

Reverser Transcription (Applied Biosystems, USA), conforme indicação do 

fabricante. 

 

3.6.3 PCR em Tempo Real (RT-q PCR) 

A análise da expressão gênica foi feita utilizando-se primers previamente 

desenhados para os genes de interesse e para o controle endógeno (GAPDH). 
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A detecção da amplificação foi realizada por uso de intercalante de DNA (Sybr 

Green – Applied Biosystems, USA). Para tal, foi preparado um mix contendo Sybr 

Green, primers sense e anti-sense, amostra e água DEPC q.s.p. 20µl 

(SybrGreen Master Mix, Applied Biosystems, USA), para cada gene analisado. 

As amostras foram pipetadas em duplicata na placa óptica. Após a placa ser 

recoberta com cover óptico, a mesma fora colocada no equipamento Real Time 

PCR Step One Plus (Applied Biosystems, USA) seguindo o programa de 

ciclagens: holding stage - 95 ºC por 10 minutos, 40 ciclos de 15 segundos a 95ºC 

e a 60ºC por 1 minuto, finalizando com a curva de melting: 95°C por 15 segundos, 

60ºC por 1 minuto e 95ºC por 15 segundos. A análise dos resultados foi realizada 

utilizando-se o método 2-ΔΔ Ct. 

3.7 Análise Estatística 

Para a análise dos resultados obtidos da tecnica de Imuno-histoquímica, 

foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis, seguido do teste de comparações múltiplas 

de Dunn’s, quando necessário. Os cálculos estatísticos foram realizados por 

meio do software SPSS, versão 10.0. Foi adotado o nível de significância de 95% 

(p<0,05). Os dados obtidos nas análises de PCR em Tempo Real foram 

avaliados pelo teste de variância ANOVA, seguido do pós-teste de Bonferroni, 

através do software Graph Pad Prism, versão 6.0.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Glândula Parótida 

4.1.1 Análise histopatológica 

 

 A Análise histopatológica revelou que no grupo controle não foram 

evidenciadas alterações histopatológicas do tecido glandular, sem a presença 

de infiltrado inflamatório. No grupo privação de sono, foi observada atrofia acinar, 

presença de vacúolos, e células em apoptose. No grupo rebote, no qual os 

animais foram submetidos a privação de sono seguida por um período de 

recuperação de 96h, os vacúolos anteriormente observados no grupo PS 

permaneceram, aliados a presença de proliferação acinar e ductal e célula em 

mitose. As alterações estão apresentadas a seguir na Tabela 3 e na Figura 9. 

 

Tabela 3. Alterações histomorfológicas da glândula parótida 
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Figura 9. Fotomicrografia da glândula parótida de ratos Wistar corados em HE: (A, B e C) 

observa-se o tecido glandular do Grupo CTRL (Controle) sem alterações morfológicas. Em 

(D,E e F)  evidenciam-se as alterações morfológicas encontradas no Grupo PS (Privação de 

sono). Em (D e E), observa-se atrofia acinar e núcleos acinares picnóticos e (E e F) presença 

de células em apoptose e de vacúolos citoplasmáticos, indicados pelas setas. Em (G, H e 

I), verifica-se as alterações morfológicas encontradas no Grupo R (Rebote). Em (G) 

presença de célula em mitose, indicada pela seta, (H) proliferação ductal e (I) observa-se a 

permanência dos vacúolos encontrados no Grupo PS. Coloração: HE. Escala: 50µm 
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4.1.2. Análise Imuno-histoquímica 

 

4.1.2.1 Proliferação celular (Ki-67) 

 

A glândula parótida apresentou um aumento na imunoexpressão da 

proteína Ki-67 no grupo Rebote, que resultou diferença estatística significativa 

(p<0.05), quando comparado aos grupos Controle e Privação de Sono. Esses 

grupos apresentaram imunoexpressão de ki-67 em níveis basais no parênquima 

glandular. Os resultados numéricos estão apresentados na Figura 10. A 

imunomarcação está representada pela Figura 11. 

 

 

 

Figura 10. Imunoexpressão nuclear da proteína Ki-67 na glândula parótida nos 

grupos Controle, Privação de Sono e Rebote. Valores expressos em porcentagem 
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(%), através de média e desvio padrão. *p<0.05, quando comparado ao grupo 

controle e privação de sono 

 

 

 

Figura 11. Imunomarcação (nuclear) de Ki-67 em glândula parótida nos grupos (A) Controle, (B) Privação 

de Sono e (C) Rebote. Aumento de 400x.Escala= 50μm 

 

4.1.2.2 Via inflamatória (Ciclo-Oxigenase-2 COX-2) 

 

A detecção da imunoexpressão de COX-2 evidenciou uma marcação 

fraca e pobremente detectada no parênquima glandular da parótida. Na análise 

da COX-2, não houve diferença estatística (p>0, 05) entre os grupos (Tabela 4). 

A imunomarcação está representada pela Figura 12. 

Tabela 4. Imunoexpressão citoplasmática da proteína inflamatória 
COX-2 na glândula Parótida nos Grupos Controle, Privação de sono 
e Rebote 

PARÓTIDA 
Score 

0 
Score 

1 
Score 

2 
Score 

3 

Controle 2 3 0 0 

Privação de sono 5 0 0 0 

Rebote 1 4 0 0 
p>0,05 
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Figura 12. Imunomarcação (nuclear) de Ki-67 em glândula parótida nos grupos (A) Controle, (B) Privação 

de Sono e (C) Rebote. Aumento de 400x.Escala= 50μm 

 

4.1.2.3 Via apoptótica (Caspase-3 clivada) 

 

Na imunoexpressão da Caspase-3 clivada, a glândula Parótida 

apresentou um aumento no grupo Privação de sono, que resultou em diferença 

estatística significativa (p<0,05) em relação ao grupo controle (Tabela 5). A 

imunomarcação está representada pela Figura 13. 

 

Tabela 5. Imunoexpressão citoplasmática da proteína 
Caspase-3 clivada na glândula Parótida nos Grupos 
Controle, Privação de sono e Rebote 

PARÓTIDA 
Score 

0 
Score 

1 
Score 

2 
Score 

3 

Controle 3 2 0 0 

Privação de sono* 0 4 1 0 

Rebote 2 3 0 0 
 

#n=5; *p<0.05 quando comparado ao grupo controle 
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Figura 13. Imunomarcação da caspase 3-clivada em glândula parótida nos grupos (A) Controle, (B) 

Privação de Sono e (C) Rebote. Aumento de 400x. Escala= 50μm 

 

4.1.3 Análise de expressão gênica por meio da técnica da Cadeia de 

Polimerase Reversa (PCR) em Tempo Real (RT) 

 

Foram avaliados marcadores da resposta imune IL-6 e IL-10, de 

apoptose, citocromo C e o gene relacionado à inflamação TNF-α na glândula 

Parótida dos ratos Wistar nos três grupos experimentais estudados nesse 

trabalho. 

A expressão gênica da IL-6 apresentou um aumento significativo nos 

grupos privação de sono quando comparado ao grupo controle (p<0.05), 

enquanto o rebote diminuiu significativamente (p<0,05) quando comparado ao 

grupo privação (Figura 14).  

Em relação a IL-10, houve uma diminuição significativa do grupo privação 

quando comparado ao grupo controle (p<0.05). Houve também um aumento 

significativo (p<0,05) na expressão desse gene no grupo rebote quando 

comparado ao grupo privação (Figura 14). 
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Figura 14. Expressão gênica (mRNA) de IL-6 e IL-10 em glândula parótida de ratos Wistar. Os 

valores são expressos em média + desvio padrão com *p<0.05 versus grupo controle; 

**p<0.05 versus grupo privação de sono 

 

Na expressão do TNF-α, os achados apontaram uma diminuição na 

expressão desse gene no grupo privação quando comparado ao grupo controle, 

com diferença estatisticamente significativa (p<0.05) seguido por um aumento 

no grupo rebote com diferença estatística significativa (p<0.05) em relação ao 

grupo privação (Figura 15). 

A expressão gênica do Citocromo C, relacionado a apoptose, apresentou 

uma diminuição no grupo privação quando comparado ao grupo controle, 

apresentando diferença estatisticamente significativa (p<0.05). Em 

contrapartida, a expressão desse gene no grupo rebote apontou um aumento, 

também significativo (p<0.05), em relação ao grupo privação (Figura 15). 



58 
 

 
 

 

Figura 15. Expressão gênica (mRNA) do Citocromo C e TNF-α em glândula parótida de ratos 

wistar. Os valores são expressos em média + desvio padrão com *p<0.05 versus grupo 

controle; **p<0.05 versus grupo privação de sono 
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4.2 Glândula Submandibular 

 

4.2.1 Análise histopatológica 

 Na glândula Submandibular, o grupo controle não apresentou 

alterações morfológicas perceptíveis, com ausência de infiltrado inflamatório, 

caracterizando uma arquitetura tecidual condizente com um padrão de 

normalidade. No grupo privação de sono, foram observados vacúolos e 

desorganização da arquitetura tecidual, tanto acinar quanto ductal. Já no grupo 

rebote, os vacúolos ainda foram detectados e se ressalta a presença de 

proliferação acinar e ductal. As alterações estão apresentadas a seguir na 

Tabela 6 e Figura 16. 

 

Tabela 6. Alterações histomorfológicas da glândula submandibular 
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Figura 16. Fotomicrografia da glândula submandibular de ratos Wistar corados em HE: (A,B e C) 

observa-se o tecido glandular do Grupo CTRL (controle) sem alterações morfológicas, 

evidenciado as estruturas ductais (B) e acinares (A e C) da glândula, representadas pelas setas. 

Em (D, E e F) são observadas as alterações morfológicas encontradas no Grupo PS (Privação 

de sono). Em (D) nota-se uma desorganização da arquitetura tecidual glandular e em (E e F) além 

dessa desorganização, foram evidenciados vacúolos citoplasmáticos, indicados pelas setas. 

Em (G, H e I) estão representadas as alterações morfológicas encontradas no Grupo R (Rebote), 

onde (G) observa-se a permanência dos vacúolos citoplasmáticos encontrados no Grupo PS, 

indicados pelas setas, (H e I) proliferação ductal e acinar. Coloração: HE. Escala: 50µm. 
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4.2.3 Análise Imuno-histoquímica 

4.2.3.1 Proliferação celular (Ki-67) 

 

 A glândula Submandibular apresentou uma diminuição da proteína 

Ki-67 no grupo Privação de Sono, evidenciando diferença estatística (p<0.05) 

quando comparado ao grupo Controle. Também foi encontrada diferença no 

grupo Rebote, o qual apontou um aumento da expressão do Ki-67 em relação 

aos grupos Controle e Privação de Sono. Os resultados numéricos estão 

apresentados na Figura 17. A imunomarcação está representada pela Figura 18. 

 

 

 

Figura 17. Imunoexpressão nuclear da proteína Ki-67 na glândula submandibular nos grupos 

Controle, Privação de Sono e Rebote.  Valores expressos em porcentagem (%), por meio de 

média e desvio padrão. *p<0.05 quando comparado ao grupo controle 
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Figura 18. Imunomarcação (nuclear) de Ki-67 em glândula submandibular nos grupos (A) Controle, (B) 

Privação de Sono e (C) Rebote. Aumento de 400x.Escala= 50μm 

 

4.2.3.2 Via inflamatória (Ciclo-Oxigenase-2 COX-2) 

 

Na avaliação da via inflamatória, através da enzima COX-2, a glândula 

Submandibular não apresentou diferença estatística entre os grupos (p>0,05), 

conforme observado na Tabela 7. A imunomarcação está representada pela 

Figura 19. 

 

Tabela 7.Imunoexpressão citoplasmática da proteína inflamatória COX-2 na 
glândula Submandibular nos Grupos Controle, Privação de sono e Rebote 

SUBMANDIBULAR Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 

Controle 0 5 0 0 

Privação de sono 1 4 0 0 

Rebote 3 2 0 0 
#n=5 
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Figura 19. Imunomarcação da COX-2 em glândula submandibular nos grupos (A) Controle, (B) Privação de 

Sono e (C) Rebote. Aumento de 400x. Escala= 50μm 

 

4.2.3.3 Via apoptótica (Caspase-3 clivada) 

 

A glândula Submandibular apresentou aumento significativo (p<0,05) nos 

grupos privação de sono e rebote quando comparado ao grupo controle (Tabela 

8). A imunomarcação está representada pela Figura 20. 

 

 

Tabela 8. Imunoexpressão citoplasmática da proteína 
Caspase-3 clivada na glândula Submandibular nos grupos 
Controle, Privação de sono e Rebote 

SUBMANDIBULAR 
Score 

0 
Score 

1 
Score 

2 
Score 

3 

Controle 2 3 0 0 

Privação de sono* 0 1 2 2 

Rebote* 0 1 4 0 
 

#n=5; *p<0.05 quando comparado ao grupo controle 
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Figura 20. Imunomarcação da caspase 3-clivada em glândula submandibular nos grupos (A) Controle, (B) 

Privação de Sono e (C) Rebote. Aumento de 400x. Escala= 50μm 

 

4.2.4 Análise de expressão gênica por meio da técnica da Cadeia de 

Polimerase Reversa (PCR) em Tempo Real (RT) 

Foram avaliados marcadores da resposta imune IL-6 e IL-10, de 

apoptose; citocromo C e o gene relacionado à inflamação TNF-α na glândula 

Submandibular dos ratos Wistar nos três grupos experimentais estudados.  

A expressão gênica da IL-6 apresentou um aumento significativo nos 

grupos privação de sono quando comparado ao grupo controle (p<0.05), 

enquanto o rebote também aumentou significativamente (p<0,05) quando 

comparado ao grupo privação (Figura 21).  

Em relação a IL-10, houve um aumento significativo do grupo privação 

quando comparado ao grupo controle (p<0.05), entretanto foi observada uma 

diminuição na expressão desse gene no grupo rebote (p<0,05) quando 

comparado ao grupo privação e ao grupo controle (Figura 21). 



65 
 

 
 

 

Figura 21. Expressão gênica (mRNA) de IL-6 e IL-10 em glândula submandibular de ratos 

Wistar. Os valores são expressos em média + desvio padrão com *p<0.05 versus grupo 

controle. **p<0.05 versus grupo privação de sono. 

 

Na expressão do TNF-α, os achados apontaram um aumento na 

expressão desse gene no grupo privação quando comparado ao grupo controle, 

com diferença estatística significativa (p<0.05) e um aumento exponencial no 

grupo rebote (p<0.05) em relação ao grupo privação ou controle (Figura 22). 

Em relação a apoptose, na expressão gênica do Citocromo C, observou-

se um aumento tanto no grupo privação quanto no rebote quando comparados 

ao grupo controle, apresentando diferença estatística significativa (p<0,05) 

(Figura 22).  
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Figura 22. Expressão gênica (mRNA) do TNF-α e Citocromo C em glândula submandibular de 

ratos Wistar. Os valores são expressos em média + desvio padrão com *p<0.05 versus grupo 

controle. **p<0.05 versus grupo privação de sono. 
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5. DISCUSSÃO 

A proposta desse trabalho foi avaliar o impacto da privação de sono 

paradoxal nas glândulas parótida e submandibular de ratos, a partir da avaliação 

do processo inflamatório, bem como ativar um gatilho para a apoptose. 

Na análise histopatológica, os resultados referentes a glândula parótida 

evidenciaram atrofia acinar, presença de vacúolos e células em apoptose no 

grupo privação de sono. Por outro lado, os achados referentes a glândula 

submandibular, detectou-se a presença de vacúolos e desorganização dos 

ácinos mucosos. Portanto, a privação de sono induziu alterações morfológicas 

importantes nas glândulas salivares e o rebote não foi capaz de revertê-las 

totalmente. Até o presente momento, não encontramos estudos que 

investigaram morfologicamente glândulas salivares submetidas à privação de 

sono paradoxal.  Contudo, por comparação, alguns estudos realizados em tecido 

muscular, observaram, por exemplo, que a privação de sono paradoxal induziu 

atrofia no masseter e temporal analisados por meio dos biomarcadores MuRF e 

MAFbx (Yujra et al., 2018). Mônico-Neto et al. (2015) também concluíram que a 

privação de sono induziu atrofia no músculo plantar de ratos, provavelmente em 

decorrência ao aumento dos níveis de corticosterona. Choi et al. (2016) em 

estudo realizado com o sistema reprodutor masculino de ratos, evidenciaram que 

a privação de sono causou atrofia nos túbulos seminíferos quando comparado 

com a arquitetura normal do grupo controle, com consequente diminuição dos 

níveis de testosterona. Um estudo recente conduzido por Dai et al. (2018), em 

seres humanos, demonstraram que a privação de sono aguda está associada a 

atrofia cerebral, observada por meio da redução do volume da substância 
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cinzenta no tálamo, cerebelo, ínsula e córtex cerebral, detectados por 

ressonância magnética.  

 Os vacúolos citoplasmáticos encontrados tanto na morfologia da glândula 

Parótida quanto da Submandibular nos grupos privação de sono e rebote, são 

sugestivos de degeneração tecidual. Mahay et al. (2004), relataram que o 

Diabetes Melittus (DM) induz alterações na morfologia e função secretora da 

glândula Parótida, evidenciando gotículas de lipídeos no citoplasma, 

semelhantes a vacúolos. Castro et al. (2017) também relataram que o DM 

desencadeia hipofunção da glândula parótida com acúmulo de gotículas de 

lipídeos. Corroborando com os mesmos achados do presente estudo, Gawad et 

al. em 2019, observaram em células foliculares da tireóide de ratos submetidos 

à protocolo de exposição prolongada de luz, também considerado como um 

modelo de estresse, assim como a privação de sono, sinais de hiperplasia e 

hipertrofia, sendo revestidos por células vacuoladas. Ekuni et al. (2010) 

observaram no grupo experimental, o qual o estímulo estressor foi a indução de 

periodontite, vacúolos na glândula submandibular de ratos. Um estudo realizado 

por autores russos na glândula parótida exposta a intoxicação crônica de álcool 

em ratos, também observou a presença de vacúolos não corados entre as 

células glandulares (Yakovleva, Sorkina, 2016). No mesmo contexto, Bonfim et 

al. (2017) em modelo de indução de mucosite oral com administração de 5-

Fluoracil em hamsters, detectou a presença de vacúolos na glândula parótida do 

grupo experimental.  

Quando se investigou o processo inflamatório propriamente dito, a partir 

da análise da expressão das principais citocinas pró e anti-inflamatórias, em 

primeira instancia, não foi detectado infiltração de células inflamatórias nas 
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glândulas parótida e submandibular na análise histopatológica. Dessa forma, ao 

que se parece, não houve recrutamento de células inflamatórias nas glândulas 

salivares investigadas quando submetidas à privação de sono. A fim de 

investigar a sinalização inflamatória no âmbito molecular, avaliamos a via do ciclo 

do ácido araquidônico, investigada a partir da expressão de COX-2. Os achados 

demonstraram que a expressão desse marcador não fora alterada tanto na 

privação de sono, como no rebote, já que a COX-2 não apresentou diferença 

estatística entre os grupos, em ambas as glândulas salivares estudadas. 

Entretanto, a IL-6 mostrou um aumento importante na glândula parótida do grupo 

PS, diminuindo no grupo R. Nessa mesma glândula, ocorreu o aumento da IL-

10 no grupo R, que é uma citocina anti-inflamatória, cujo resultado foi 

interpretado como uma tentativa de modular o processo inflamatório causado 

pela privação de sono. Já na glândula submandibular, resultados diferentes 

foram observados, uma vez que um aumento de IL-6 fora observado tanto no 

grupo PS como R. Com relação a expressão de IL-10, um aumento dessa 

citocina fora detectado somente no grupo PS. Em virtude da dificuldade de um 

amplo e adequado debate científico, em decorrência dos resultados serem 

inéditos e a literatura no entorno da temática ser escassa, extrapolar-se-á nossos 

resultados em outros contextos e paradigmas. Periasamy et al. (2015) 

detectaram um aumento da IL-6 no soro e no baço de camundongos privados de 

sono por 72 horas. Seguindo o mesmo raciocínio, outro estudo, realizado em 

humanos, avaliou que a privação total de sono, após lesão muscular induzida 

por exercício excêntrico induziu resposta inflamatória, por meio do aumento a 

expressão de IL-6 no referido grupo (Datillo et al., 2020). Prévios estudos 

conduzidos pelo nosso grupo de pesquisa também têm demonstrado expressão 
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aumentada de TNF-alfa e COX-2 em músculos mastigatórios (masseter e 

temporal) de ratos submetidos a privação de sono (Yujra et al. 2018, 2020). De 

fato, tem sido relatado que os níveis séricos de TNF-alfa e IL-6 estão elevados 

em pacientes com apneia do sono (Vgontzas et al., 2002). Tais resultados 

indicaram que os níveis de TNF-alfa e IL-6 estão correlacionados com a perda 

do sono (Vgontzas et al., 2002). Particularmente, o TNF-alfa fora correlacionado 

positivamente com o grau de distúrbio de sono, enquanto o IL-6 fora associado 

ao grau de distúrbio do sono, hipóxia e índice de massa corpórea (Vgontzas et 

al., 2002). Em síntese, nossos resultados sugerem que a privação de sono 

deflagra resposta inflamatória nas glândulas parótida e submandibular por meio 

do aumento da expressão de algumas citocinas, tais como IL-6, seguida pelo 

aumento da expressão de TNF-alfa e IL-10 somente na glândula submandibular. 

Corroborando com esse achado, Ekuni et al. (2010) também observaram um 

aumento no TNF-alfa na glândula submandibular no grupo experimental quando 

comparado ao controle, comprovando a sensibilidade da referida glândula a 

fatores estressores, neste caso a periodontite. Ao que tudo indica, parece-nos 

relevante assumir a hipótese de que a submandibular é mais sensível ao insulto 

promovido pela privação de sono, uma vez que as citocinas inflamatórias 

avaliadas foram prontamente expressas no grupo PS, sendo mantidas no grupo 

R. Cumpre ressaltar que essa situação não fora verificada na glândula parótida, 

ao passo que o aumento na expressão das citocinas inflamatórias fora detectado 

somente no grupo R, com exceção da expressão de IL-6. 

O processo de apoptose ao ser investigado, evidenciou que a expressão da 

caspase- 3 estava aumentada em ambas as glândulas nos grupos PS e R. 

Entretanto, a expressão do citocromo C aumentou apenas nos grupos PS e R 
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da glândula submandibular. A partir desses achados, poder-se-ia supostamente 

afirmar que, a apoptose foi acionada na glândula parótida somente pela via 

extrínseca e a submandibular pelas duas vias (intrínseca e extrínseca), nessa 

última demonstrando mais intensidade. Em contrapartida, foi observado nesse 

estudo, por meio da marcação de Ki-67, um aumento nos grupos R de ambas as 

glândulas salivares estudadas, provavelmente na tentativa de reparar os danos 

teciduais ocasionados pelo processo de privação de sono paradoxal. 

Corroborando com nossas evidências, Somarajan et al. (2016) observaram em 

estudo realizado com cérebros de ratos privados de sono, os níveis de 

citocromo-C e caspase-3 ativada estavam aumentados, justificando esses 

achados a um aumento dos níveis de noradrenalina, que auxiliariam, de certa 

forma, a esclarecer as consequências dos distúrbios neurodegenerativos. Outro 

estudo realizado com a glândula lacrimal de camundongos, detectou que a 

privação de sono diminuiu a secreção lacrimal aquosa, bem como induziu a 

apoptose, evidenciado do método do TUNEL (Li et al., 2018). O trabalho de Ekuni 

et al. (2010) realizado com a indução de periodontite, também detectaram 

aumento no índice de apoptose (TUNEL) da glândula submandibular no grupo 

experimental. Bonfim et al. (2017) no modelo de indução de mucosite oral com 

administração de 5-Fluoracil em hamsters, apresentou elevação tanto no nível 

de apoptose quanto na marcação de proliferação celular nas glândulas parótida 

e submandibular quando comparado ao grupo controle. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Em suma, nossos resultados demonstram que a privação de sono é capaz 

de promover alterações morfológicas nas glândulas salivares maiores, por meio 

de resposta inflamatória e ativação de apoptose em ratos (Figura 23). 

Portanto, podemos concluir, com as alterações histopatológicas 

observadas, concomitantemente com os outros parâmetros analisados que a 

privação de sono paradoxal foi capaz de: 

 Deflagrar a inflamação nas glândulas parótida e submandibular; 

 Ativar a apoptose em ambas as glândulas; 

 Evidenciar que a submandibular se mostrou mais sensível do que 

a parótida ao insulto provocado pela privação de sono. 

 

 

Figura 23. Síntese dos resultados 



73 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

Abbas AK, Lichtman AH. Imunologia Básica. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2009. p354. 

Akindele O. Effects of vitamin E and melatonin on serum testosterone level in 
sleep deprived Wistar rats. Afr J Med Sci. 2014;43(4):295-304. 
 
Alberts B, et al. Biologia Molecular da Célula. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 
p1464.  

 
Alvarenga TA, Hirotsu C, Mazaro-Costa R, et al. Impairment of male reproductive 
function after sleep deprivation. Fertility and Sterility. 2015 May;103(5):1355-62. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2015.02.002. 
 
Alves AVF, Ribeiro DR, Lima SO. Expression of Ki-67 and P16INK4a in 
chemically-induced perioral squamous cell carcinomas in mice. Revista do 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões. 2016 Mar;2(43):72-9. 

 
Arnold M, Langhans W. Effects of anesthesia and blood sampling techniques on 
plasma metabolites and corticosterone in the rat. Physiology & Behavior. 2010 
Apr;99(5):592-8. http://dx.doi.org/10.1016/j.physbeh.2010.01.021. 

 
Bailey CJ, Flatt PR. Insulin and glucagon during pentobarbitone anaesthesia. 
Diabete & Metabolisme. 1980 May;6(2):91-5. 

 
Besedovsky L, Lange T, Haack M. The Sleep-Immune Crosstalk in Health and 
Disease. Physiological Reviews. American Physiological Society. 2019 
Jul;99(3):1325-80. http://dx.doi.org/10.1152/physrev.00010.2018. 

 
Boackle RJ, Suddick RP. Proteínas salivares e saúde bucal. Cáries dentárias: 
bases biológicas. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, p. 118-131,1984. 

 
Bomfin LE, Braga CM, Oliveira TA, et al. 5-Fluorouracil induces inflammation and 
oxidative stress in the major salivary glands affecting salivary flow and saliva 
composition. Biochemical Pharmacology. 2017 Dez;145:34-45. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.bcp.2017.08.024. 

 
Briançon-Marjollet A, Weiszenstein M, Henri M, et al. The impact of sleep 
disorders on glucose metabolism: endocrine and molecular mechanisms. 
Diabetology & Metabolic Syndrome. 2015 Mar;7(1):25. 
http://dx.doi.org/10.1186/s13098-015-0018-3. 
 
Brianza-Padilla M, Bonilla-Jaime H, Almanza-Pérez JC, et al. Effects of different 
periods of paradoxical sleep deprivation and sleep recovery on lipid and glucose 
metabolism and appetite hormones in rats. Applied Physiology, Nutrition, And 
Metabolism, 2016 Mar;41(3):235-43. http://dx.doi.org/10.1139/apnm-2015-0337. 
 

http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2015.02.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.bcp.2017.08.024
http://dx.doi.org/10.1186/s13098-015-0018-3
http://dx.doi.org/10.1139/apnm-2015-0337


74 
 

 
 

Castro JR, Souza EMN, Park YJ, et al. Low-power laser irradiation decreases 
lipid droplet accumulation in the parotid glands of diabetic rats. Journal of 
Biophotonics. 2018 Jan;11(4):12-5. http://dx.doi.org/10.1002/jbio.201700179. 

 
Chang HM, Mai FD, Chen BJ, et al. Sleep deprivation predisposes liver to 
oxidative stress and phospholipid damage: a quantitative molecular imaging 
study. Journal of Anatomy. 2008 Mar;212(3):295-305.  
http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-7580.2008.00860.x. 

 
Choi JH, Lee SH, Bae JH, et al. Effect of sleep deprivation on the male 
reproductive system in rats. Journal Of Korean Medical Science. 2016 
Oct;31(10):1624-30. 

 
Dai XJ, Jiang J, Zhang Z, et al. Plasticity and susceptibility of brain morphometry 
alterations to insufficient sleep. Frontiers in Psychiatry. 2018 Jun; 9:1-2. 
http://dx.doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00266. 

 
Dáttilo M, Antunes HKM, Galbes NMN, et al. Effects of sleep deprivation on acute 
skeletal muscle recovery after exercise. Medicine & Science In Sports & Exercise. 
2020 Fev: 52(2):507-14. http://dx.doi.org/10.1249/mss.0000000000002137. 

 
Dattilo M, Antunes HKM, Medeiros A, et al. Paradoxical sleep deprivation induces 
muscle atrophy. Muscle & Nerve. 2012 Fev;45(3):431-3. 
http://dx.doi.org/10.1002/mus.22322. 

 
De Oliveira AR, Botion LM, Guerra RM, et al. Acute metabolic effects of thiopental 
anesthesia on fed and fasted rats chronically treated with bromocriptine. J 
Pharmacol Sci. 2003;92(2):149-52. 

 
Donnerer J, Lembeck F. Different control of the adrenocorticotropin-
corticosterone response and of prolactin secretion during cold stress, anesthesia, 
surgery, and nicotine injection in the rat: involvement of capsaicin-sensitive 
sensory neurons. Endocrinology. 1990 Fev;126(2):921-6. 
http://dx.doi.org/10.1210/endo-126-2-921. 

 
Dumaine JE, Ashley NT. Acute sleep fragmentation induces tissue-specific 
changes in cytokine gene expression and increases serum corticosterone 
concentration. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and 
Comparative Physiology. 2015 Jun;308(12):1062-9. 
http://dx.doi.org/10.1152/ajpregu.00049.2015. 

 
Ekuni D, Endo Y, Irie K, et al. Imbalance of oxidative/anti-oxidative status induced 
by periodontitis is involved in apoptosis of rat submandibular glands. Archives of 
Oral Biology. 2010 Fev;55(2):170-6. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.archoralbio.2009.11.013. 

 
Escribano BM, Moreno A, Tasset I, et al. Impact of Light/Dark Cycle patterns on 
oxidative stress in an adriamycin-induced nephropathy model in rats. Public 
Library of Science One. 2014 May;9(5):22. 
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0097713. 

http://dx.doi.org/10.1002/jbio.201700179
http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-7580.2008.00860.x
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0097713


75 
 

 
 

 
Francisco G, Hernández C, Simó R. Serum markers of vascular inflammation in 
dyslipemia. Clinica Chimica Acta. 2005;369(1):1-16. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.cca.2005.12.027 

 
Frey DJ, Fleshner M, Wright KP. The effects of 40 hours of total sleep deprivation 
on inflammatory markers in healthy young adults. Brain, Behavior and Immunity. 
2007 Nov;21(8):1050-7. http://dx.doi.org/10.1016/j.bbi.2007.04.003. 

 
Gawad, FAA, El-Shaarawy EAA, Arsanyos SF, et al. Can constant light exposure 
affect the thyroid gland in prepubertal male albino rats? Histological and 
Ultrastructural study. Via Medica. Cairo; 2018. p. 297-306. 

 
Gawad, FAA, El-Shaarawy EAA, Arsanyos SF, et al. Can constant light exposure 
affect the thyroid gland in prepubertal male albino rats? Histological and 
ultrastructural study. Folia Morphologica. 2019 May;78(2):297-306. 
http://dx.doi.org/10.5603/fm.a2018.0073. 

 
Geib LTC, Cataldo Neto A, Wainberg R, et al. Sono e envelhecimento. Revista 
de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. 2003 Dez;25(3)453-65. 
http://dx.doi.org/10.1590/s0101-81082003000300007. 

 
Guyton AC, HALL JE. Tratado de Fisiologia Médica. 11ª ed. Rio de Janeiro: 
Editora Elsevier; 2006. 

 
Hirotsu C, Bittencourt L, Garbuio S, et al. Sleep complaints in the Brazilian 
population: impact of socioeconomic factors. Sleep Science. 2014 Set;7(3):135-
42. http://dx.doi.org/10.1016/j.slsci.2014.08.001. 

 
Hirotsu C, Tufik S, Andersen ML. Interactions between sleep, stress, and 
metabolism: from physiological to pathological conditions. Sleep Science. 2015 
Nov;8(3):143-52. http://dx.doi.org/10.1016/j.slsci.2015.09.002. 

 
Hilário MOE, Terreri MT, Len CA. Antiinflamatórios não-hormonais: inibidores da 
ciclooxigenase 2. Jornal de Pediatria. 2006 Nov;82(5):206-12. 
http://dx.doi.org/10.1590/s0021-75572006000700011. 

 
Hobbins SL. et al. Patologia Básica. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2008. 1025 
p. 

 
Hobson JA, Pace-Schott EF. The cognitive neuroscience of sleep: neuronal 
systems, consciousness and learning. Nature Reviews Neuroscience. 2002 
Set;3(9):679-93. http://dx.doi.org/10.1038/nrn915. 

 
Hoshino LRMDRK. Some aspects of the sleep of lactating Rat Dams. Sleep 
Science. 2009;2(2):88-91. 

 
https://institutodosono.com/pesquisas/episono/. Acessado em: Junho/ 2020. 

 

http://dx.doi.org/10.1590/s0021-75572006000700011


76 
 

 
 

Jha PK, Foppen E, Kalsbeek A, et al. Sleep restriction acutely impairs glucose 
tolerance in rats. Physiological Reports. 2016 Jun;4(12). 
http://dx.doi.org/10.14814/phy2.12839. 

 
Kraychete DC, Calasans MTA, Valente CML. Citocinas pró-inflamatórias e dor. 
Revista Brasileira de Reumatologia. 2006 Jun;46(3):199-206. 
http://dx.doi.org/10.1590/s0482-50042006000300007. 

 
Kushida CA. (ed.). Sleep deprivation: basic science, physiology and behavior. 
Califórnia: Marcel Dekker; 2004. 192 p. Disponível em: 
https://books.google.com.br/books?id=KjLMBQAAQBAJ&printsec=frontcover&h
l=pt-BR#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 14 set. 2020. 

 
Lasisi DTJ, Shittu ST, Meludu CC, et al. Differential effects of total and partial 
sleep deprivation on salivary factors in Wistar rats. Archives of Oral Biology. 2017 
Jan;73:100-4. http://dx.doi.org/10.1016/j.archoralbio.2016.09.002. 

 
Leenaars CHC, Dematteis M, Joosten RNJMA, et al. A new automated method 
for rat sleep deprivation with minimal confounding effects on corticosterone and 
locomotor activity. Journal of Neuroscience Methods. 2011 Mar;196(1):107-17. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jneumeth.2011.01.014. 
 
Li S, Ning K, Zhou J, et al. Sleep deprivation disrupts the lacrimal system and 
induces dry eye disease. Experimental & Molecular Medicine. 2018 Mar;3(50). 

 
Machado RB, Hipolide DC, Benedito-Silva AA, et al. Sleep deprivation induced 
by the modified multiple platform technique: quantification of sleep loss and 
recovery. Brain Res. 2004;1004(1-2):45-51. 
 
Machado RB, Tufik S, Suchecki D. Role of Corticosterone on Sleep Homeostasis 
Induced by REM Sleep Deprivation in Rats. Plos One. 2013 May;8(5):12-4. 
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0063520. 
 
Mahay S, Adeghate E, Lindley MZ, et al. Streptozotocin-induced type 1 diabetes 
mellitus alters the morphology, secretory function and acyl lipid contents in the 
isolated rat parotid salivary gland. Molecular and Cellular Biochemistry. 2004 
Jun;261(1):175-81. http://dx.doi.org/10.1023/b:mcbi.0000028753.33225.68. 

 
Martins PJ, De Mello MC, Tufik S. Exercício e Sono. Revista brasileira de 
Medicina do Esporte. 2001;7(1). 

 
May AJ, Chatzeli L, Proctor GB, et al. Salivary gland dysplasia in fgf10 
heterozygous mice: a new mouse model of xerostomia. Current Molecular 
Medicine. 2015;15(7):674-82. 

 
Mello MT, et al. Sono: Aspectos profissionais e suas interfaces na saúde. São 
Paulo: Editora Atheneu; 2008. 
 



77 
 

 
 

Menon SS, Guruvayoorappan C, Sakthivel KM, et al. Ki-67 protein as a tumour 
proliferation marker. Clinica Chimica Acta. 2019 Apr; 491:39-45. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.cca.2019.01.011. 

 
Michael KM, Leung SF, Zee B, et al. Prospective randomized study of intensity-
modulated radiotherapy on salivary gland function in early-stage nasopharyngeal 
carcinoma patients. Journal of Clinical of Oncology. 2007 Nov;25(31):4873-9. 

 
Mjor IA, Fejerskov O. Embriologia e histologia oral humana. Editora: Panamerica; 
1990. 

 
Mônico-Neto M, Antunes HKM, Lee KS, et al. Resistance training minimizes 
catabolic effects induced by sleep deprivation in rats. Applied Physiology, 
Nutrition, and Metabolism. 2015 Nov;40(11):1143-50. 
http://dx.doi.org/10.1139/apnm-2015-0061. 

 
Moura SAB, Medeiros AMC, Costa FRH, et al. Valor diagnóstico da saliva em 
doenças orais e sistêmicas: uma revisão de literatura. Pesquisa Brasileira em 
Odontopediatria e Clínica Integrada. 2007;7(2):187-94.  

 
Naidoo N, Davis JG, Zhu J, et al. Aging and sleep deprivation induce the unfolded 
protein response in the pancreas: implications for metabolism. Aging Cell. 2014 
Feb;13(1):131-41. 

 
Nedeltcheva AV, Imperial JG, Penev PD. Effects of sleep restriction on glucose 
control and insulin secretion during diet-induced weight loss. Obesity (Silver 
Spring). 2012 Jul;20(7):1379-86. 

 
Norell-Clarke A, Hagquist C. Changes in sleephabitsbetween 1985 and 2013 
amongchildrenandadolescents in Sweden. Scandinavian Journal of Public 
Health. 2017 Oct;45(8):869-77. 
 
Oriá RB, Brito GAC. Sistema Digestório-Integração Básico Clínica. 1ª ed. Editora 
Edgard Blucher; 2016. 

 
Pereira JCJR, Andersen ML. The role of thyroid hormone in sleep deprivation. 
Med Hypotheses. 2014 Mar;82(3):350-5. 

 
Periasamy S; Hsu DZ; Fu YH, et al. Sleep deprivation-induced multi-organ injury: 
role of oxidative stress and inflammation. Alemanha: Excli Journal; 2015, p. 672-
83. 

 
Reis C, Dias S, Rodrigues AM, et al. Sleep duration, lifestyles and chronic 
diseases: a cross-sectional population-based study. Sleep Sci. 2018 Jul-
Aug;11(4):217-30.  
 
Rivoire WA, Capp E, Corleta HEC, et al. Bases biomoleculares da oncogênese 
cervical. Revista Brasileira de Cancerologia. 2001;47(2)179-84. 
 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naidoo%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24102714
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24102714
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nedeltcheva%20AV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22513492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Imperial%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22513492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Penev%20PD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22513492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22513492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22513492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pereira%20JC%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24468575
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andersen%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24468575
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24468575


78 
 

 
 

Rocha LRM, Hoshino K. Some aspects of the sleep of lactating rat dams sleep 
of lactating rat dams. Sleep Science. 2009 Oct;2(2):88-91. 

 
Rodrigues NC, Cruz NS, Nascimento CP, et al. Sleep deprivation alters thyroid 
hormone economy in rats. Exp Physiol. 2015;100(2):193-202. 

 
Saha JK, Xia J, Grondin JM, et al. Acute hyperglycemia induced by 
ketamine/xylazine anesthesia in rats: mechanisms and implications for preclinical 
models. Exp Biol Med. 2005 Nov;230(10):777-84. 

 
Somarajan BI, Khanday MA, Mallick BN. Rapid eye movement sleep deprivation 
induces neuronal apoptosis by noradrenaline acting on alpha1 adrenoceptor and 
by triggering mitochondrial intrinsic pathway. Frontiers in Neurology. 2016;7(7). 
http://dx.doi.org/10.3389/fneur.2016.00025. 

 
Sono. São Paulo: Associação Brasileira do Sono, n. 16, 2018. Trimestral. 
Disponível em: https://www.absono.com.br/assets/rev16.pdf. Acesso em: 14 set. 
2020. 

 
Suchecki D, Lobo LL, Hipólide DC, et al. Increased ACTH and corticosterone 
secretion induced by different methods of paradoxical sleep deprivation. Journal 
of Sleep Research. 1998 Dec;7(4):276-81. 
 
Takeuchi O, Akira S. Pattern recognition receptors and inflammation. Cell. 2010 
Mar;140(6):805-20. http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2010.01.022 

 
Takatsu-Coleman AL, Zanin KA, Patti CL, et al. Short-term sleep deprivation 
reinstates memory retrieval in mice: the role of corticosterone secretion. 
Psychoneuro endocrinology. 2013 Oct;38(10):1967-78. 

 
 

Touitou Y, Reinberg A, Touitou D. Association between light at night, melatonin 
secretion, sleep deprivation, and the internal clock: health impacts and 
mechanisms of circadian disruption. Life Sciences. 2017 Mar; 173:94-106. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.lfs.2017.02.008. 

 
Tufik S. Medicina e Biologia do Sono. Instituto do Sono. 1ª ed. São Paulo: Editora 
Manole; 2008. 

 
Venâncio DP, Andersen ML, Vilamaior PSL, et al. Sleep deprivation alters rat 
ventral prostate morphology, leading to glandular atrophy: a microscopic study 
contrasted with the hormonal assays. Journal of Biomedicine and Biotechnology. 
2012;1-6. doi:10.1155/2012/285938. 
 
Walch OJ, Cochran A, Forger DB. A global quantification of "normal" sleep 
schedules using smartphone data. Sci Adv 2016;2 (5):1-6. 

 
Watson NF, Badr MS, Belenky G, et al. Recommended amount of sleep for a 
healthy adult: a joint consensus statement of the American Academy of Sleep 
Medicine and Sleep Research Society. Sleep. 2015;38(6):843-4. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Takatsu-Coleman%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23545263
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23545263


79 
 

 
 

 
Wright KPJ, Drake AL, Frey DJ, et al. Influence of sleep deprivation and circadian 
misalignment on cortisol, inflammatory markers, and cytokine balance. Brain 
Behav Immun. 2015 Jul;47:24-34. 

 
Wu JL, Wu RSC, Yang JG, et al. Effects of sleep deprivation on serum 
testosterone concentrations in the rat. Neurosci Lett. 2011 Apr;494(2):124-9. 

 
www.todabiologia.com/anatomia/glandulas_salivares.htm. Acessado em:10 de 
outubro de 2017. 

 
Yakovleva lM, Sorkina OA. Reaction of parotid gland mast cells to chronic alcohol 
intoxication. Morfologia. 2016;2(149):27-31. 
 
Yujra VQ, Antunes HKM, Monico-Neto M, et al. Sleep deprivation induces 
pathological changes in rat masticatory muscles: Role of Toll like signaling 
pathway and atrophy. Journal of Cellular Biochemistry. 2018;119(2):2269-77. 

 
Yujra VQ, Antunes HKM, Monico-Neto M, et al. Paradoxical sleep deprivation 
induces differential biological response in rat masticatory muscles: Inflammation, 
autophagy and myogenesis. Journal of Oral Rehabilitation. 2020 Mar;47(3):289-
300. 
 
Vgontzas AN, Zoumakis M, Papanicolaou DA, et al. Chronic insomnia is 
associated with a shift of interleukin-6 and tumor necrosis factor secretion from 
nighttime to daytime. Metabolism. 2002 Jul;51(7):887-92. 
http://dx.doi.org/10.1053/meta.2002.33357. 
 
Volp ACP, Alfenas RCG, Costa NMB, et al. Capacidade dos biomarcadores 
inflamatórios em predizer a síndrome metabólica: inflammation biomarkers 
capacity in predicting the metabolic syndrome. Arquivos Brasileiros de 
Endocrinologia & Metabologia. 2008 Apr;52(3):537-49. 
http://dx.doi.org/10.1590/s0004-27302008000300015. 
 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wu%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21376782
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21376782
http://dx.doi.org/10.1053/meta.2002.33357


80 
 

 
 

 

2º CAPÍTULO 

 

 

Inflammatory activity and apoptosis are associated with tissue 

degeneration in the submandibular gland of rats submitted to paradoxical 

sleep deprivation  

Ana Carolina Flygare Souza, Marcos Monico-Neto, Luciana Le Sueur 

Maluf, Flavia Andressa Mazzuco Pidone, Hanna Karen Moreira Antunes, Daniel 

Araki Ribeiro 

Department of Biosciences, Institute of Health and Society, Federal 

University of São Paulo, UNIFESP, Santos, SP, Brazil 

 

Running title: Paradoxical sleep deprivation and submandibular gland 

 

 

Correspondence to: Prof. Daniel A. Ribeiro, –Department of Biosciences, 

Federal University of Sao Paulo, UNIFESP, Rua Silva Jardim, 136, Room 332, 

Vila Mathias, Santos – SP, 11050-020, Brazil. Tel: +55 1332290156, e-mail: 

daribeiro@unifesp.br. 

 

Artigo publicado na Revista Odontology, sob a referência: Souza ACF, Monico-Neto M, Le 
Sueur-Maluf L, Pidone FAM, Antunes HKM, Ribeiro DA. Inflammatory activity and apoptosis 
are associated with tissue degeneration in the submandibular gland of rats submitted 
to paradoxical sleep deprivation. Odontology. 2021; in press.(JCR=2.6). 

 

mailto:daribeiro@unifesp.br
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33534101/


81 
 

 
 

 

Abstract 

The aim of this study was to evaluate if paradoxical sleep deprivation is 

able to induce tissue degeneration, inflammatory activity and apoptosis in the 

submandibular gland of rats. A total of 24 male Wistar rats were distributed into 

the following groups: Group 1-Control (CTRL; n=8): the animals were not 

submitted to any procedures; Group 2-Sleep deprivation (PS; n=8): the animals 

were submitted to Paradoxical Sleep deprivation for 96h and Group 3-Recovery 

(R; n=8): the animals were submitted to sleep deprivation for 96 hours, followed 

by a period of 96 hours without any intervention. The following parameters were 

evaluated: histopathological analysis, immunohistochemistry for Ki-67, COX-2 

and cleaved aspase-3 and gene expression of TNF-α, Interleukin 6 (IL-6), 

Interleukin 10 (IL-10) and cytochrome C by real-time PCR. The results pointed 

out cytoplasmic vacuoles and congested vessels in the parenchyma of 

submandibular gland the in PS and R groups. The expression of interleukins 6, 

10 and TNF-ɑ was differentially expressed in the PS and R groups. Apoptosis 

was also triggered by means of increasing cleaved caspase 3 and cytochrome c 

expression. The cellular proliferation (Ki-67 index) was also positive in the R 

group. Taken together, our results demonstrate that sleep deprivation is capable 

of promoting tissue degeneration in the submandibular gland, as a result of 

inflammatory response and cellular death in rats. 

 

Keywords: Submandibular gland; Sleep deprivation; Inflammation; 

Apoptosis. 
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Introduction 

It is well established that sleep disorders have significant deleterious 

effects on health and well-being [1]. For this reason, sleep deprivation has 

become a serious public health problem. It is characterized by partial sleep 

removal or suppression, which may lead to several endocrine changes, 

associated with metabolic, physical, cognitive and neural disorders [2]. 

Restriction and fragmentation are the most common causes of sleep loss 

[3,4]. It is widely recommended that adults sleep a total of 8 hours at night [5]. 

However, some demands at work or school, as well as personal problems, family 

responsibility, drug use or lifestyle are the main responsible for sleep restriction. 

Regarding sleep fragmentation, this results from some sleep disorders, such as 

obstructive sleep apnea, periodic limb movements in sleep, and sleep 

maintenance insomnia, as well as medical conditions and/or environmental 

factors of inadequate quantity and quality as main consequence [6].  

At cellular and molecular levels, some studies have demonstrated high 

levels of inflammatory cytokines during sleep deprivation in some tissues and 

organs and the findings suggest that sleep loss triggers a stress response, which 

stimulates the production of both pro- and anti-inflammatory mediators in 

mammalian cells [7]. In humans, TNF-α, C-reactive protein and IL-10 levels in 

plasma were significantly higher during circadian misalignment [7]. Circadian 

misalignment affects sleep being able to reduce total sleep time [8]. 

Recently, the impact of sleep deprivation on the rodent stomatognathic 

system has been demonstrated as a result of inflammatory response followed by 

atrophy in the masseter and temporal muscles. Sleep-deprived rats decreased 

TNF-α and COX-2 expression and also blocked the Toll Like pathway, being the 

most pronounced effect on the masseter muscle [9]. Moreover, others have yet 
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revealed that sleep deprivation is able to induce neuronal loss by means of 

apoptosis in rodents [10,11]. 

It is important to stress that sleep deprivation has a big impact on glandular 

tissues as well. Some authors have postulated that recurrent sleep deprivation is 

able to decrease insulin secretion in humans [12]. Sleep deprivation leads to 

unfold protein response in pancreas of mice by means of cleavage of ATF6 and 

phosphorylation of eukaryotic initiation factor expression [13]. Moreover, blood 

glucose levels were significantly higher in animals submitted to sleep deprivation 

[14]. Venâncio et al. [15] observed in both the sleep deprivation and sleep 

restriction groups, histopathological changes in prostate by drastic decrease in 

testosterone and increase in corticosterone levels. Alvarenga et al. [16] also 

postulated that sleep deprivation was harmful to sexual behavior, reducing sperm 

viability followed by increased nitric oxide expression in rodent testicles.  Such 

results were observed by others who investigated the issue [17]. 

There is a growing body of scientific evidence which shows that salivary 

glands are very susceptible during stress conditions such as, radiation injury, 

hyperglycemia and stroke in vitro and in vivo [18-20]. However, to the best of our 

knowledge, there are only two studies that were able to investigate if, and to what 

extent, sleep deprivation induces some changes on the salivary glands. Firstly, 

Lasisi et al. [21] have demonstrated that total sleep deprivation was related to 

reduced salivary flow rate (xerostomia), decreased IgA secretion rate and 

increased salivary amylase in rats. Recently, the same authors performed the 

second study, in which sleep deprivation was able to interfere with the 

oxidant/antioxidant defense system in submandibular glands of rats [22].  It is well 

established that hyposalivation is closely associated with apoptosis as a result of 
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tissue damage of acinar cells [23,24]. Thus, to investigate the role of inflammatory 

response, associated with apoptosis in the submandibular glands of rats 

subjected to sleep deprivation is timely.  This justifies this study and others as 

well. 

As a result, and because the lack of scientific evidence, the aim of this 

study was to investigate the inflammatory activity and apoptosis induced by 

paradoxical sleep deprivation in the submandibular glands of rats.  

 

Material and methods 

Animals and experimental design 

It was used 24 male Wistar EPM-1 outbred rats, 12 weeks old and 

approximately 300 to 350g of weight, from the Centro de Desenvolvimento de 

Modelos Experimentais (CEDEME - Center for the Development of Experimental 

Models) of the Federal University of São Paulo (UNIFESP).  

The animals were randomly distributed into three groups: Control Group 

(n=8), which the animals were not subjected to any procedure; Sleep deprivation 

group (n=8), in which the animals were subjected to paradoxical sleep deprivation 

for 96 consecutive hours; and Recovery Group (n=8), where the animals were 

subjected to paradoxical sleep deprivation for 96h followed by a 96h period 

without any intervention.  

Throughout the experimental period, the rats remained under controlled 

conditions of temperature (22 ± 2oC), relative humidity (55 ± 5%), active 

exhaustion, light/dark 12-hour light cycle (7/19h) and receiving filtered water and 

unrestricted feed. 
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Paradoxical Sleep Deprivation Protocol (PSD) 

Selective paradoxical sleep deprivation was performed by the modified 

method of multiple platforms, which consists of housing up to five animals with 

eight circular and narrow platforms of 6.5 cm in diameter spaced by about 10 cm 

from each other, submerged in water in a stainless steel tank (123 cm long x 

44cm wide x 44cm high). The water level was one centimeter below the surface, 

and the animals were forced to remain on the platforms; that when starting 

paradoxical sleep, they fall into the water, due to the muscular atony that 

accompanies this phase of sleep, being then awakened.  

Before the sleep deprivation procedure itself, the animals were adapted to 

the sleep deprivation tank for three days in a row for one hour, to be trained under 

the same experimental conditions. For the experiment, the animals were deprived 

of paradoxical sleep for 96 consecutive hours. 

Thus, the animals were able to move freely inside the cage by jumping 

from one platform to another. The muscular atony, which characteristically occurs 

in paradoxical sleep, causes the animal to wake up when leaning against the 

muzzle or, still, the whole body in the water. Previous data have shown that this 

PSD model completely suppresses paradoxical sleep and reduces slow wave 

sleep by 37% [25]. The animals of the control group were kept in housing cages 

in the same room, in the same period where the PSD protocols were performed 

in the experimental groups.  

Histopatological analysis 

After euthanasia, the submandibular glands were fixed in 10% 

formaldehyde for 24 hours for further histological processing. For this purpose, 

tissues were embedded in paraffin blocks. The histological description of the 
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tissues was performed from 5 µm thick cuts stained in H.E. (hematoxylin and 

eosin).  

Immunohistochemical Analysis 

In this analysis, the immunexpression of COX-2, Ki-67 and cleaved 

caspase 3 proteins were evaluated. For this, serial cuts of 3 µm were dewaxed 

in xylol, rehydrated in ethanol (99.5 %) and pre-treated with citric acid buffer 

(10nm, pH 6, 0.1 M citric acid, Synth®, São Paulo, Brazil; 0.1 M sodium citrate – 

Synth®, São Paulo, Brazil) in microwave, for three cycles of five minutes each for 

antigenic recovery. Then, the cuttings were incubated with 0.3% hydrogen 

peroxide for inactivation of endogenous peroxidase. In the next step, for the 

blocking of specific proteins, the Kit Starr Trek Universal HRP Detection, Biocare 

Medical ® was used for 30 minutes, followed by two washes with PBS. In the 

primary antibodies, the following dilutions were used: Ki-67 (Biocare Medical® 

1:150), COX-2 (Abcam® 1:100) and cleaved caspase-3 (Santa Cruz 

Biotechnology® 1:500). The slides were then incubated overnight at 4oC.  

The Osteo Measure System software (Osteometrics, Atlanta, GA, USA) 

was used to analyze the Ki-67 nuclear protein. Normal and marked nuclei of acini 

and ducts were calculated, considering five fields at an increase of 400x. 

However, for the analysis of cytoplasmic proteins COX-2 and Caspase-3 were 

performed by optical microscopy, analyzed semi-quantitatively, 10 fields per 

blade in increase of 400x, being applied the following scores: 0 – no stain; 1 - 

10% stain; 2 - >10% stain and 3 - >50% stain as described elsewhere [26]. 

To ensure reproducibility, internal negative controls was made to run 

simultaneously by eliminating the primary antibody. 
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Gene expression analysis using the Reverse Polymerase Chain 

(PCR) technique in Real Time (RT) 

A central fragment of submandibular gland was dissected and used for 

gene expression analysis of: TNF-alpha, cytochrome C, interleukin 6 and 

interleukin 10. Glyceraldehyde Triphosphate Dehydrogenase (GAPDH) was used 

as a housekeeping gene (internal control). The sequences of the genes are 

presented in Table 1.  

The tissue was homogenized in 1 ml of Trizol (Invitrogen, CA, USA) and 

then chloroform, isopropanol and 75% ethanol were added. The pellet formed 

was resuspended in 20 µl of water treated with DEPC. The extracted RNA was 

then treated with DNAse (Deoxyribonuclease Amp Grade I, Invitrogen, CA, USA), 

as indicated by the manufacturer, in order to eliminate DNA remains in the 

sample. After RNA purification, the construction of the cDNA was performed by 

means of the reverse transcriptase reaction (RT), using the High-Capacity cDNA 

Reverser Transcription kit (Applied Biosystems, USA), as indicated by the 

manufacturer. 

 

The analysis of gene expression was done using primers previously 

designed for the genes of interest and for endogenous control (GAPDH). 

Detection of amplification was performed using DNA intercalant (Sybr Green – 
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AppliedBiosystems, USA). To do this, prepared a mix containing Sybr Green, 

primers sense and anti-sense, sample (2µl) and water DEPC q.s.p. 20µl 

(SybrGreen Master Mix, AppliedBiosystems, USA), for each gene analyzed. The 

samples were pipetted in duplicate on the optical plate. After the plate was 

covered with optical cover, it was placed in the Real Time PCR Step One Plus 

equipment (Applied Biosystems, USA) following the cycling program: holding 

stage - 95ºC for 10 minutes, 40 cycles of 15 seconds at 95ºC and 60ºC for 1 

minute, ending with the melting curve: 95°C for 15 seconds, 60ºC for 1 minute 

and 95ºC for 15 seconds. The results were analyzed using the 2-ΔΔ Ct method. 

Statistical Analysis 

The immunohistochemical data were evaluated by the Kruskal-Wallis test, 

followed by the Dunn multiple comparisons test. The data obtained in the real-

time PCR analyses were evaluated by the one-way ANOVA variance test, 

followed by the Bonferroni post-test. Statistical calculations were performed using 

SPSS software, version 10.0. The significance level of 95% (p<0.05) will be 

adopted.  

 

Results  

Histopathological findings 

Under microscopic analysis, the control group did not present any morphological 

changes in the glandular parenchyma, with absence of cellular inflammatory 

infiltrate (Fig. 1A). The glandular cells pointed out normal acinar size and 

architecture and the ducts displayed properly arranged cells. 
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In the sleep deprivation group, however, multiple intra cytoplasmic vacuoles were 

observed to glandular parenchyma (Fig. 1B). This was associated with congested 

and dilated blood vessels. In the recovery group, cytoplasmic vacuoles were 

detected as well (Fig. 1C). 

 

Immunoistochemistry 

In the submandibular gland, Ki-67 index decreased in sleep deprivation 

group when compared to control group (p <0.05).  However, recovery group 

increased Ki-67 index when compared to control and sleep deprivation groups. 

Significant statistically differences (p<0.05) were noticed between groups. Such 

findings are demonstrated in Figure 2.  
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In the evaluation of the inflammatory pathway, through the COX-2 enzyme, 

the submandibular gland did not present any statistical difference among groups 

(p> 0.05). Such data are demonstrated in Figure 3. 
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Finally, cleaved caspase-3 increased in the sleep deprivation and recovery 

groups when compared to the control group (p<0.05). Such data are summarized 

in Figure 4.   

 

 

 Real Time PCR  

The IL-6 gene expression showed a significant increase in the sleep 

deprivation groups when compared to the control group (p <0.05), while the 

recovery group also increased significantly (p <0.05) when compared to the 

deprivation group (Figure 5). 

In relation to IL-10, there was a significant increase in the sleep deprivation 

group when compared to the control group (p <0.05). However, a decrease in the 

expression of this gene was observed in the recovery group (p <0.05) when 

compared to the sleep deprivation group or control group (Figure 5). 
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TNF-α expression in the submandibular gland revealed an increase in the 

expression of this gene in the sleep deprivation group when compared to the 

control group, with a significant statistically difference (p <0.05). Also, an increase 

in the recovery group (p <0.05) was detected in relation to the sleep deprivation 

or control groups (Figure 5). 

Finally, the cytochrome C gene expression increased in both the sleep 

deprivation and recovery groups when compared to the control group, showing 

significant statistically differences between groups (p <0.05) (Figure 5). 

 

 

Discussion 

The purpose of this study was to evaluate the impact of paradoxical sleep 

deprivation on the submandibular gland of rats, based on the evaluation of the 

inflammatory process and apoptosis in Wistar rats. 

In the histopathological analysis, our results demonstrated that sleep 

deprivation induced some morphological changes in the submandibular gland as 
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depicted by cytoplasmic vacuoles and congested vessels being the recovery 

process not enough to reverse the tissue injury when stimulus was removed. It is 

important to stress that cytoplasmic vacuoles found in the submandibular gland 

parenchyma in the sleep deprivation and recovery groups, are clearly indicative 

of tissue degeneration. To date, there are no studies that have performed 

morphologic evaluation on salivary glands subjected to paradoxical sleep 

deprivation. However, by comparison, some studies carried out on this subject 

confirmed this finding. For example, paradoxical sleep deprivation induced 

atrophy in masseter and temporal muscles by MuRF and MAFbx expression in 

rats [9]. Mônico-Neto et al. [27] also concluded that sleep deprivation induced 

atrophy in the plantar muscle of rats, probably due to the increase in 

corticosterone levels. Choi et al. [28] in a study carried out with the male 

reproductive system of rats, showed that sleep deprivation caused atrophy in 

seminiferous tubules, with subsequent decrease in testosterone levels. A recent 

study conducted by Dai et al. [29], demonstrated that acute sleep deprivation is 

associated with cerebral atrophy, by reducing the volume of gray matter in 

thalamus, cerebellum, insula and cerebral cortex. Our results are fully in line with 

previous reports described above. 

When apoptosis was investigated in this setting, the expression of cleaved 

caspase-3 and cytochrome C were increased in groups submitted to sleep 

deprivation and recovery indistinctly. Following the rationale, Somarajan et al. 

[30] have demonstrated high levels of cytochrome C and cleaved caspase-3 in 

rat brain deprived of sleep. Another study carried out with the lacrimal gland of 

mice, the authors found that sleep deprivation decreased the aqueous lacrimal 

secretion, as well as induced apoptosis, as evidenced by the TUNEL method [31]. 
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Arising from these findings, we assumed that apoptosis was induced by sleep 

deprivation in the submandibular gland of rats. In order to investigate cell 

proliferation by means of Ki-67 index, an increase in the Ki-67 index was detected 

in the recovery group. Probably, this may be explained by the fact that cellular 

proliferation was activated in an attempt to facilitate tissue repair after damage 

induced by paradoxical sleep deprivation. Taken as a whole, we assume that 

sleep deprivation is able to induce cellular death in the submandibular gland of 

rats.  

In order to investigate inflammatory process, no infiltration of inflammatory 

cells was detected for all groups investigated at microscopic level.  Thus, there 

was no recruitment of inflammatory cells in the glandular parenchyma after sleep 

deprivation. Taking into consideration that TNF-α, IL-6, IL-10 and COX-2 

represent classical pathways for inflammatory response [32,33], these biological 

markers were also evaluated under the angle of the  impact of the effects induced 

by sleep deprivation in this setting. After analyzing the immunohistochemical 

data, our results showed that COX-2 immunoexpression was not altered during 

sleep deprivation and recovery. However, an increase in TNF-α, and IL-6 was 

observed in sleep deprivation and recovery groups. With regard to the expression 

of IL-10, an increase in this cytokine was detected only in the sleep deprivation 

group. Such results are totally new, and therefore, difficult to establish a scientific 

debate and with adequate support. By comparison, Periasamy et al. [34] detected 

an increase in IL-6 in the serum and spleen of mice following sleep deprivation 

for 72 hours. Following the same reasoning for this purpose, another study 

demonstrated that total sleep deprivation induced inflammatory response, by 

increasing the expression of IL-6 after muscle damage [35]. Previous studies 
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conducted by our research group have also shown increased expression of TNF-

alpha and COX-2 in masticatory muscles (masseter and temporal) in rats 

subjected to sleep deprivation [36]. In fact, it has been reported that serum levels 

of TNF-alpha and IL-6 are elevated in patients with sleep apnea [37]. Such results 

indicated that the levels of TNF-alpha and IL-6 are associated with sleep loss 

[37]. Particularly, TNF-alpha was positively correlated with the degree of sleep 

disorders, while IL-6 was associated with the degree of sleep loss, hypoxia and 

body mass index [34]. Overall, our results suggest that sleep deprivation induces 

inflammation in the submandibular gland of rats by increasing the expression of 

some cytokines, such as IL-6, TNF-alpha and IL-10. 

In summary, our results demonstrate that sleep deprivation is capable of 

promoting tissue degeneration in the submandibular gland, as a result of 

inflammatory response and cellular death in rats. 
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Abstract 

Objectives: The aim of this study was to evaluate if paradoxical sleep deprivation 

is able to induce tissue degeneration, inflammatory activity and apoptosis in the 

parotid gland of rats.  

Methods: A total of 24 male Wistar rats were distributed into the following groups: 

Group 1-Control (CTRL; n=8): the animals were not submitted to any procedures; 

Group 2-Sleep deprivation (PS; n=8): the animals were submitted to Paradoxal 

Sleep deprivation for 96h and Group 3-Recovery (R; n=8): the animals were 

deprived of sleep for 96 hours, followed by a period of 96 hours without any 

intervention. The following parameters were evaluated: histopathological 

analysis, immunohistochemistry for Ki-67, COX-2 and Caspase-3 and gene 

expression of TNF-α, Interleukin 6 (IL-6), Interleukin 10 (IL-10) and cytochrome 

C by real-time PCR.  

Results: The results pointed out acinar atrophy, cytoplasmic vacuoles and 

apoptosis in the parenchyma of the in PS and R groups. The expression of 

interleukins 6, 10 and TNF-ɑ was differentially expressed in the PS and R groups. 

Apoptosis was also triggered by means of increasing cleaved caspase 3 

expression. The cellular proliferation (ki-67 expression) was also positive in the 

R group.  

Conclusion: Taken together, sleep deprivation is able to induce tissue 

degeneration, inflammatory process, as well as activate apoptosis in the parotid 

gland of rats.   

Clinical relevance: Certainly, such data will help to better understanding the 

impact of sleep deprivation on major salivary glands as for example the parotid 

gland. 
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INTRODUCTION  

In recent decades, research has demonstrated the deleterious effects 

caused by lack of sleep on glucose metabolism, body weight, blood pressure, 

hormone secretion, as well as cognitive disorders, psychomotor changes, mood 

changes, reduced quality of life, decreased productivity at work, and memory 

deficit [1,2]. 

Some studies have observed circulating changes of inflammatory 

cytokines during sleep deprivation and the results obtained suggest that a night 

of sleep loss triggers a stress response, which stimulates the production of both 

pro and anti-inflammatory proteins [3,4]. Recently, it has been demonstrated by 

our research group, the impact of sleep deprivation on the stomatognathic system 

of rodents, being able to trigger inflammatory response and atrophy in the 

masseter and temporal muscles. Sleep deprived rats showed a reduced 

expression of TNF-α and COX-2 and also blocked the Toll Like pathway, with the 

most pronounced effect on the masseter muscle [5]. In addition, others have yet 

assumed that sleep deprivation is able to induce neuronal loss by means of 

apoptosis in rodents [6,7]. 

Regarding the salivary glands, the literature is sparse, and at the same 

time scarce, regarding the clarification of whether sleep deprivation negatively 

impacts them, whether from a morphological or pathophysiological point of view, 

especially in the inflammatory context. Currently, there is one study conducted by 

Lasisi et al, in 2017, demonstrating that total sleep deprivation is related to 

reduced salivary flow rate (xerostomia), decreased IgA secretion rate and 

increased salivary amylase in rats [8]. Therefore, it seems to us coherent and 

logical to follow the line of reasoning that sleep deprivation will negatively impact 
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the salivary glands, especially in the induction of the inflammatory process and 

apoptosis. Thus, investigating the expression of classical cytokines involved in 

the inflammatory response, such as TNF-alpha, COX-2 and Interleukins, 

associated with apoptosis in parotid glands of rats subjected to sleep deprivation 

is relevant and promising, since it will clarify whether sleep loss induces 

pathophysiological changes capable of triggering the inflammatory process and 

apoptosis, ultimately, promote tissue degeneration of the glandular parenchyma. 

Certainly, such changes will greatly affect the production of saliva. It is 

emphasized again that this topic has not yet been investigated by the scientific 

literature until the present.  

Therefore, the aim of this study was to investigate the inflammatory activity 

and apoptosis induced by paradoxical sleep deprivation in parotid gland of Wistar 

rats.  

 

Material and methods 

Animals and experimental groups 

It was used 24 male Wistar EPM-1 rats, 12 weeks old and approximately 

300 to 350g of weight, from the Centro de Desenvolvimento de Modelos 

Experimentais (CEDEME - Center for the Development of Experimental Models) 

of the Federal University of São Paulo (UNIFESP).  

The animals were randomly distributed into three groups: Control Group 

(n=8), which the animals were not subjected to any procedure; Sleep deprivation 

group (n=8), in which the animals were subjected to paradoxical sleep deprivation 

for 96 consecutive hours; and Recovery Group (n=8), where the animals were 



106 
 

 
 

subjected to paradoxical sleep deprivation for 96h followed by a 96h period 

without intervention.  

Throughout the experimental period period, the rats remained under 

controlled conditions of temperature (22 ± 2oC), relative humidity (55 ± 5%), active 

exhaustion, light/dark 12-hour light cycle (7/19h) and receiving filtered water and 

unrestricted feed. 

Paradoxical Sleep Deprivation Protocol (PSD) 

Selective paradoxical sleep deprivation was performed by the modified 

method of multiple platforms, which consists of housing up to five animals with 

eight circular and narrow platforms of 6.5 cm in diameter spaced by about 10 cm 

from each other, submerged in water in a stainless steel tank as illustrated in 

Figure 4 (123 cm long x 44cm wide x 44cm high). The water level was one 

centimeter below the surface, and the animals were forced to remain on the 

platforms; that when starting paradoxical sleep, they fall into the water, due to the 

muscular atony that accompanies this phase of sleep, being then awakened.  

Before the sleep deprivation procedure itself, the animals were adapted to 

the sleep deprivation tank for three days in a row for one hour, to be trained under 

the same experimental conditions. For the experiment, the animals were deprived 

of paradoxical sleep for 96 consecutive hours. 

Thus, the animals were able to move freely inside the cage by jumping 

from one platform to another. The muscular atony, which characteristically occurs 

in paradoxical sleep, causes the animal to wake up when leaning against the 

muzzle or, still, the whole body in the water. Previous data have shown that this 

PSD model completely suppresses paradoxical sleep and reduces slow wave 

sleep by 37% [9]. The animals of the control group were kept in housing cages in 
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the same room, in the same period where the PSD protocols were performed in 

the experimental groups.  

Histopatological analysis 

After euthanasia, the parotid glands were fixed in 10% formaldehyde for 

24 hours for further histological processing. The histological description of the 

tissues was performed from 5 µm thick cuts stained in HE (hematoxylin and 

eosin). For this, the following parameters were evaluated: atrophy, hypertrophy, 

acinar hyperplasia or metaplasia, presence of inflammatory infiltrate, areas of 

necrosis evaluating morphological aspects always compared to controls.  

Immunohistochemical Analysis 

In this analysis, the immunexpression of COX-2, Ki-67 and cleaved 

caspase 3 proteins were evaluated. For this, serial cuts of 3µm were dewaxed in 

xylol, rehydrated in ethanol (99.5 %) and pre-treated with citric acid buffer (10nm, 

pH 6, 0.1 M citric acid, Synth®, São Paulo, Brazil; 0.1 M sodium citrate – Synth®, 

São Paulo, Brazil) in microwave, for three cycles of five minutes each for 

antigenic recovery. Then, the cuttings were incubated with 0.3% hydrogen 

peroxide for inactivation of endogenous peroxidase. In the next step, for the 

blocking of specific proteins, the Kit Starr Trek Universal HRP Detection, Biocare 

Medical ® was used for 30 minutes, followed by two washes with PBS. In the 

primary antibodies, the following dilutions were used: Ki-67 (Biocare Medical® 

1:150), COX-2 (Abcam® 1:100) and cleaved caspase-3 (Santa Cruz 

Biotechnology® 1:500). The slides were then incubated overnight at 4oC.  

The Osteo Measure System software (Osteometrics, Atlanta, GA, USA) 

was used to analyze the Ki-67 nuclear protein. Normal and marked nuclei of 

acinus and ducts were calculated, considering five fields at an increase of 400x. 



108 
 

 
 

However, for the analysis of cytoplasmic proteins COX-2 and Caspase-3 were 

performed by optical microscopy, analyzed semi-quantitatively, 10 fields per 

blade in increase of 400x, being applied the following scores:0 – no stain; 1 - 10% 

stain; 2 - >10% stain and 3 - >50% stain. 

Gene expression analysis using the Reverse Polymerase Chain 

(PCR) technique in Real Time (RT) 

A part of the parotid gland was dissected and used for gene expression 

analysis of: TNF-alpha, cytochrome C, interleukin 6 and interleukin 10. 

Glyceraldehyde Triphosphate Dehydrogenase (GAPDH) was used as a 

housekeeping gene (internal control). The sequences of the genes analyzed are: 

TNF-alpha: sense: ACCCTCACACTCACAAACCAA and antisense: 

GAGGCAACCTGACCACTCTC; cytochrome C, sense: 

GGATGGGGCCATACACGTAG and antisense: 

AGAATGTTGGCTACCAGGGC; IL-6 sense: 

AAGCAGGTCCAGCCACAATGTAG and antissense: 

CCAACTGACTTTGAGCCAACGAG; IL-10 sense: 

CTCCAGGCTACGGTACACCAT and antisense: 

TCCAGGCAATTGCGTCATGCT; GADPH, sense: 

GGAGAGTGTTTCCTCGTCCC and antissense: 

TGAAGTCGCAGGAGACAACC. 

The tissue was homogenized in 1 ml of Trizol (Invitrogen, CA, USA) and 

then chloroform, isopropanol and 75% ethanol were added. The pellet formed 

was resuspended in 20 µl of water treated with DEPC. The extracted RNA was 

then treated with DNAse (DeoxyribonucleaseAmp Grade I, Invitrogen, CA, USA), 

as indicated by the manufacturer, in order to eliminate DNA remains in the 
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sample. After RNA purification, the construction of the cDNA was performed by 

means of the reverse transcriptase reaction (RT), using the High-Capacity cDNA 

Reverser Transcription kit (Applied Biosystems, USA), as indicated by the 

manufacturer. 

The analysis of gene expression was done using primers previously designed 

for the genes of interest and for endogenous control (GAPDH). Detection of 

amplification was performed using DNA intercalant (Sybr Green – 

AppliedBiosystems, USA). To do this, prepared a mix containing Sybr Green, 

primers sense and anti-sense, sample and water DEPC q.s.p. 20µl (SybrGreen 

Master Mix, AppliedBiosystems, USA), for each gene analyzed. The samples 

were pipetted in duplicate on the optical plate. After the plate was covered with 

optical cover, it was placed in the Real Time PCR Step One Plus equipment 

(Applied Biosystems, USA) following the cycling program: holding stage - 95ºC 

for 10 minutes, 40 cycles of 15 seconds at 95ºC and 60ºC for 1 minute, ending 

with the melting curve: 95°C for 15 seconds, 60ºC for 1 minute and 95ºC for 15 

seconds. The results were analyzed using the 2-ΔΔ Ct method. 

Statistical Analysis 

The immunohistochemical data were evaluated by the Kruskal-Wallis test, 

followed by the Dunn multiple comparisons test. The data obtained in the real-

time PCR analyses were evaluated by the one-way ANOVA variance test, 

followed by the Bonferroni post-test. Statistical calculations were performed using 

SPSS software, version 10.0. The significance level of 95% (p<0.05) will be 

adopted.  

 

Results  
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Histopathological analysis 

Histopathological analysis revealed that in the control group there were no 

histopathological changes of glandular tissue, without the presence of 

inflammatory infiltrate (Figure 1A and 1B). In the sleep deprivation group, acinar 

atrophy, presence of vacuoles, and apoptotic cells were observed (Figure 1C 

and 1D). In the recovery group, in which the animals were subjected to sleep 

deprivation followed by a recovery period of 96h, the vacuoles previously 

observed in the sleep deprivation group remained, and combined with the 

presence of ductal proliferation (Figure 1E and 1F). 

 

Figure 1. Photomicrographs of rat parotid gland undergoing paradoxical sleep 

deprivation. A, B: control group; C, D: sleep deprivation group showing acinar 

atrophy, presence of cyptoplasmic vacuoles (arrows) and apoptotic cells 

(circle); E, F: recovery group showing the same changes induced by sleep 
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deprivation with cytoplasmic vacuoles (arrows) and ductal proliferation 

(asterisk). H.E stain. Bar = 50µm. 

 

Immunohistochemical Analysis 

Cell proliferation (Ki-67)  

The parotid gland showed an increase in the immunoexpression of the Ki-

67 protein in the recovery group, which resulted in significant statistically 

differences (p<0.05), when compared to the control and sleep deprivation groups. 

These groups showed immunoexpression of ki-67 at baseline levels in the 

glandular parenchyma. The numerical results are shown in Figure 2.  

 

Figure 2. Immunostaining for nuclear ki-67 in the rat parotid gland undergoing paradoxal sleep 

deprivation: A: Control group B: sleep deprivation group ad C: recovery group. *p<0.05 when 

compared to control group. Bar= 50μm 

 

 

Inflammatory pathway (Cyclo-Oxygenase-2 COX-2) 
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The detection of COX-2 immunoexpression showed a weak and poorly 

detected in the glandular parotid parenchyma. In the COX-2 analysis, there was 

no statistical difference (p>0.05) between the groups. The results are 

demonstrated in Figure 3.   

 

 

 

Figure 3. Immunostaining for cytoplasmic COX-2: A in the rat parotid gland undergoing paradoxal 

sleep deprivation:  Control group B: sleep deprivation group ad C: recovery group. p>0.05. Bar= 

50μm 

 

Apoptotic pathway (cleaved caspase-3) 

In the immunoexpression of cleaved caspase-3, the parotid gland showed 

an increase in the sleep deprivation group, which resulted in a statistical 
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difference (p<0.05) compared to the control group. The results are demonstrated 

in Figure 4.   

 

 

 

Figure 4. Immunostaining for cytoplasmic cleaved caspase 3 in the rat parotid gland undergoing 

paradoxal sleep deprivation: A: Control group B: sleep deprivation group ad C: recovery group. 

*p<0.05 when compared to control group. Bar= 50μm 

 

Gene expression analysis using the Reverse Polymerase Chain 

(PCR) technique in Real Time (RT) 

Biological markers related to inflammatory activity (TNF-α, IL-6 and IL-10) 

and apoptosis (cytochrome C) were evaluated in the parotid gland of rats 

undergoing paradoxal sleep deprivation. 



114 
 

 
 

IL-6 gene expression showed a significant increase in sleep deprivation 

groups when compared to the control group (p<0.05), while the recovery group 

decreased significantly (p<0.05) when compared to the deprivation group (Figure 

5).  

Regarding IL-10, there was a significant decrease in the sleep deprivation 

group when compared to the control group (p<0.05). There was also a significant 

increase (p<0.05) in the expression of this gene in the recovery group when 

compared to the sleep deprivation group (Figure 5). 

In the expression of TNF-α, the findings indicated a decrease in the 

expression of this gene in the sleep deprivation group when compared to the 

control group, with significant statistically differences (p<0.05) and an increase in 

the recovery group with significant statistically differences (p<0.05) compared to 

the sleep deprivation group (Figure 5). 

The gene expression of cytochrome C, which is related to apoptosis, 

showed a decrease in the sleep deprivation group when compared to the control 

group, presenting a significant statistically differences (p<0.05). On the other 

hand, the expression of this gene in the recovery group showed a significant 

increase (p<0.05) in relation to the sleep deprivation group (Figure 5). 
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Figure 5. Real Time PCR data of IL-6, IL-10, cytochrome C and TNF-alpha in the rat parotid gland 

following paradoxical sleep deprivation. *p<0.05 when compared to control group; **p<0.05 when 

compared to sleep deprivation group.  

 

 

 

Discussion 

The aim of this study was to evaluate whether sleep deprivation is capable 

of triggering inflammatory response and apoptosis in the parotid gland of rats. To 

our knowledge, no study has been addressed on this topic until the present 

moment.  

Considering the histopathological analysis, our results revealed that sleep 

deprivation was able to trigger morphological changes indicative of tissue 

degeneration, as evidenced by acinar atrophy, followed by the presence of 

cytoplasmic vacuoles, and cells in apoptosis. In the recovery group, in which the 
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animals were subjected to sleep deprivation followed by a recovery period of 96h, 

the vacuoles previously observed in the sleep deprivation group remained, 

combined with the presence of ductal proliferation. By comparison, some studies 

have been able to show such changes in other systemic conditions, such as in 

chronic degenerative diseases such as type 2 diabetes [10]. The authors 

revealed that rats with type 2 diabetes show changes in the parotid gland, such 

as the presence of vacuoles, atrophy, ductal dilatation and the presence of 

inflammatory cells [8]. Our results are totally in agreement with these results, 

since sleep deprivation was also able to trigger histopathological changes in the 

parotid gland.  

Regarding cell proliferation and apoptosis, evaluated by the detection of 

protein ki-67, caspase 3 and cytochrome C, our results revealed that the recovery 

group had a significant increase in cell proliferation and cytochrome c expression. 

In particular, our results showed that cleaved caspase 3 expression was 

increased in animals subjected to sleep deprivation, while cytochrome c levels 

were decreased in this same group. In fact, some authors have reported that 

sleep deprivation triggers apoptosis in some tissues such as hippocampus [11]. 

Thus, it is possible that sleep deprivation is able to trigger tissue degeneration 

through cell death by apoptosis and an attempt at tissue repair is outlined, after 

the damage induced by sleep deprivation in the parotid gland. However, more 

studies are needed to elucidate this issue. 

Regarding the inflammatory activity, interesting results were found. Our 

results demonstrated that sleep deprivation increased IL-6 expression, followed 

by a decrease in IL-10 and TNF-alpha expression. The recovery group revealed 

antagonistic activity, that is, there was a decrease in IL-6 expression, followed by 
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an increase in IL-10 and TNF-alpha expression. COX-2 expression was not 

altered in all groups studied. It is important to note that IL-6, TNF-alpha and COX-

2 are pro-inflammatory cytokines, whose action refers mainly in the acute phase 

of the process, while IL-10 has anti-inflammatory activity. Previous studies 

conducted by our research group have demonstrated increased expression of 

TNF-alpha and COX-2 in masticatory muscles (masseter and temporal) of rats 

subjected to sleep deprivation [5,12]. In fact, it has been reported that serum 

levels of TNF-alpha and IL-6 are elevated in patients with sleep apnea [13]. These 

results indicated that TNF-alpha and IL-6 levels are correlated with sleep loss 

[13]. Particularly, TNF-alpha was positively correlated with the degree of sleep 

disorder, while IL-6 was associated with the degree of sleep disorder, hypoxia 

and body mass index [13]. It is important to stress that sleep deprivation has a 

direct impact on several glandular tissues. For example, Hirotsu et al. [14], 

stressed that sleep deprivation leads to an increase in the incidence and 

prevalence of metabolic disorders, such as obesity and type 2 diabetes, through 

hyperactivation of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. These findings were 

reviewed and ratified by other authors [15]. In fact, some authors have postulated 

that recurrent sleep deprivation is able to decrease insulin secretion in humans 

[16], promote changes in pancreatic cell signaling [17] as well as deregulate 

glucose tolerance mechanisms [18]. In addition, sleep deprivation exerts an 

increase in the synthesis of glucocorticoids, a hormone synthesized by the 

adrenal glands, leading to a generalized catabolic state [19-21]. Other studies 

also demonstrated that thyroid hormone metabolism would adapt to 

hypothalamic-pituitary-thyroid changes induced by sleep deprivation through T4 

to T3 activation peripherally, thus increasing serum T3 levels in rats [22]. 
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Otherwise, Venâncio et al. [23] observed in both the sleep deprivation and sleep 

restriction groups, changes in prostate morphology were induced by drastic 

decrease in testosterone and increase in corticosterone levels. Such results were 

observed by others who investigated the subject [24]. Alvarenga et al. [25] also 

found that sleep deprivation was harmful to sexual behavior, reducing sperm 

viability followed by increased nitric oxide expression in rodent testicles.  Taken 

as a whole, our results suggest that sleep deprivation induces inflammatory 

response in the parotid gland through increased IL-6 expression followed by 

decreased IL-10 in rats. Therefore, such cytokines appear to play a relevant role 

in the inflammatory response induced by sleep deprivation in the parotid gland. 

In summary, our results showed that sleep deprivation is able to promote 

morphological changes in the parotid gland, through inflammatory response and 

activation of apoptosis in rats. 
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