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RESUMO 

 

Fukuoka CY. Efeitos da irradiação com laser de baixa potência nas glândulas 
submandibulares de ratas diabéticas induzidas por estreptozotocina [tese]. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2016. Versão 
Original. 
 

O diabetes mellitus (DM) pode levar à disfunção das glândulas salivares. A ativação 

do receptor de produtos finais de glicosilação avançada e de seus ligantes tem sido 

reportado em várias doenças crônicas, entre estas, a diabetes e suas complicações. 

Este estudo analisou a expressão do RAGE, proteína do grupo de alta mobilidade 

B1 (HMGB1) e de produtos de glicosilação avançada (AGE), bem como os efeitos da 

irradiação com laser de baixa potência (ILBP) em glândulas salivares 

submandibulares (GSMs) de ratas diabéticas. Ratas Wistar com 12 semanas de vida 

foram divididas em 3 grupos: controle (C), diabético (D) e diabético com laser (DL). A 

indução de DM nos grupos D e DL foi realizada com injeção intraperitoneal de 

estreptozotocina 60 mg/kg de peso corporal, no 1° dia experimental. No 29°dia, os 

animais do grupo DL receberam a ILBP (660 nm, 70 mW, 20 J/cm² e 0,56 J por 

ponto), aplicado no total de quarenta pontos cobrindo a área correspondente as 

GSMs, e os seus efeitos foram avaliados 24 h após a irradiação (eutanásia). As 

análises de parâmetros metabólicos, histológicos e de marcadores de inflamação, 

apoptose e proliferação foram realizadas. Nossos achados mostram que a ILBP 

diminuiu a glicemia das ratas diabéticas irradiadas, melhorando a resistência à 

insulina (HOMA-IR), sensibilidade à insulina (HOMA-IS) e função de células beta 

(HOMA-β). Em GSM, o DM parece aumentar a expressão do eixo 

HMGB1/AGE/RAGE, possivelmente associado à ativação do fator de transcrição 

nuclear kappa B (NFκB). A ILBP reduziu os marcadores de inflamação, HMGB1 e 

TNF-α em GSM de ratas diabéticas, e parece regular a expressão de proteínas 

relacionadas à proliferação e à apoptose, pela via do AMP cíclico, parcialmente 

mediado por proteína kinase regulada por sinais extracelulares. No entanto, mais 

estudos são necessários para melhor entender os efeitos do laser neste tecido. 

 

Palavras-chave: Glândula submandibular. Diabetes. Laser de baixa potência.



ABSTRACT 

 

Fukuoka CY. Low-power laser irradiation effects in submandibular glands of 
streptozotocin-induced diabetic rats [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2016. Versão Original. 
 

Diabetes (DM) can lead to dysfunction of the secretory capacity in salivary glands. 

Since the activation of the receptor for advanced glycation end-products (RAGE) and 

its ligands has been suggested to participate in chronic disorders, such as diabetes 

and its complications. This study analyzed the expression of RAGE, high mobility 

group box protein B1 (HMGB1) and advanced glycation end-products (AGEs) were 

evaluated, as well as the effects of low-power laser irradiation (ILBP), in diabetic 

submandibular glands (GSM). Wistar rats 12 weeks-old were divided in three groups: 

control (C), diabetic (D) and diabetic with laser (DL). The D and DL rats were 

intraperitoneally injected with streptozotocin 60 mg/kg, in the 1st experimental day. 

On the 29° day, the DL rats received the ILBP (660 nm, 70 mW, 20 J/cm² e 0,56J per 

point), with a total of forty points covering the GSMs area, its effects were evaluated 

24h after irradiation (euthanasia). Metabolic parameters, histology and the 

inflammatory, apoptosis and proliferation markers were evaluated. Our findings show 

that ILBP reduced the blood glucose levels of the irradiated diabetic rats, improving 

their insulin resistance (HOMA-IR), insulin sensitivity (HOMA-IS) e beta cell function 

(HOMA-β). In GSM, DM seems to upregulate the expression of HMGB1/AGE/RAGE 

axis, possibly associated with the activation of the nuclear factor kappa-light-chain-

enhancer of activated B cells (NFκB). The ILBP reduced the inflammatory markers 

HMGB1 and TNF-α in diabetic GSM, and seems to regulate the expression of 

proteins related to proliferation and apoptosis, by cyclic AMP pathway, partially 

mediated by extracellular signal-regulated kinase. However, more studies are 

necessary to better understand the laser effects on this tissue. 

 

Keywords: Submandibular glands. Diabetes. Low-power laser. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica, caracterizada por um estado de 

hiperglicemia devido à absoluta deficiência na secreção de insulina (diabetes tipo 1) 

ou redução do efeito biológico deste hormônio (diabetes tipo 2) (1). Os sinais e 

sintomas do diabetes tipo 1 aparecem de forma rápida e inclui a tríade, polifagia, 

polidipsia e poliúria, bem como, perda de peso, irritabilidade, fadiga e sonolência. Já 

os sintomas do diabetes tipo 2 se desenvolvem de forma mais lenta e nem sempre 

associados à tríade, além disso, os pacientes com este tipo de diabetes podem ser 

obesos, apresentar vulvovaginite ou prurido, neuropatia periférica e visão embaçada 

(1).  

O DM pode apresentar manifestações orais concomitantes, tais como 

xerostomia e hipossalivação, doença periodontal, candidíase e cárie. Trabalhos do 

nosso grupo sugerem que a laserterapia pode ser utilizada em casos de xerostomia 

e/ou hipossalivação (2), assim como em casos de hiperglicemia, para diminuição da 

glicose sanguínea e consequentemente diminuição das complicações tardias do 

diabetes (3). Além disso, sabe-se que a terapia com laser em baixa intensidade (Low 

Power Laser Therapy – LPLT) tem efeitos anti-inflamatórios, analgésicos e de 

biomodulação, no entanto, o seu mecanismo de ação ainda não é completamente 

entendido (4).  

Portanto, o objetivo do presente projeto é verificar as alterações, decorrentes 

da indução do diabetes, por estreptozotocina, em glândula salivar submandibular 

(GSM) de ratas diabéticas quando comparadas ao grupo controle. Além disso, o 

presente projeto tem como objetivo analisar o efeito da irradiação com laser de baixa 

potência (ILBP) nestas glândulas, correlacionando nossos dados com as funções 

moleculares e as possíveis vias de sinalização pelas quais estas alterações/efeitos 

ocorrem. Além do mais, visamos estudar as possíveis alterações sistêmicas 

causadas pela ILBP neste modelo experimental de diabetes. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1    Glândulas Salivares  

 

As glândulas salivares são órgãos importantes para a manutenção da saúde 

oral, pois produzem e secretam a saliva. As glândulas salivares podem ser 

classificadas de acordo com o tamanho, em dois tipos, maiores e menores. As 

glândulas salivares maiores são compostas pelas glândulas parótidas, sublinguais e 

GSMs. Em seres humanos, estas glândulas secretam cerca de 90% da produção de 

saliva no estado de repouso. Os outros 10% são secretados pelas glândulas 

salivares menores (5).  

A saliva é um fluído aquoso que desempenha importantes funções fisiológicas 

na cavidade oral. Entre elas, podemos destacar sua capacidade tampão, que 

permite a neutralização de ácidos e possibilita a remineralização dos dentes, sua 

atividade antimicrobiana através da ação de lactoferrinas e lisozimas, proteção das 

células da mucosa oral com peroxidases e lubrificação da cavidade oral através das 

mucinas e do fluido presente na saliva. A saliva também tem um papel importante na 

digestão, pela presença de amilase salivar, bem como gustação (5).  

A secreção salivar não-estimulada é feita principalmente pelas  GSMs (6). 

Quando há hipofunção das glândulas salivares, a diminuição do fluxo salivar pode 

aumentar o risco de infecções e lesões na mucosa oral (5, 7), como por exemplo, em 

casos de pacientes que fizeram radioterapia de cabeça e pescoço, ou que 

apresentam síndrome de Sjögren ou DM (8, 9). Há na literatura várias propostas 

para o tratamento da xerostomia e hipossalivação, incluindo terapias com eletro-

estimulação (10), lubrificantes e drogas sistêmicas, mas suas aplicações e seus 

benefícios são limitados (11).  

As glândulas salivares são compostas por unidades secretoras terminais e 

ductos, sendo estes últimos subdivididos em ductos intercalares, estriados e 

excretores (12, 13). As unidades secretoras terminais, são constituídas por células 

epiteliais polarizadas, com núcleo no pólo basal e grânulos de secreção no pólo 

apical, voltados para o lúmen (13). Nas unidades secretoras terminais ocorrem a 

secreção da maior parte das proteínas da saliva, além de quase todo o fluido salivar, 
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sendo o conjunto, denominado de saliva primária, a qual é isotônica em relação à 

composição do plasma. Nos ductos, quase impermeáveis à água, esta saliva sofre 

alterações na sua composição, bem como reabsorção dos íons sódio e cloreto e 

secreção de íons potássio e bicarbonato, gerando a saliva final que é secretada na 

cavidade oral (6, 14). Nos ductos estão localizadas as células-tronco glandulares, 

necessárias para o processo de reparação após injúria do tecido (15, 16).  

 Há algumas diferenças entre glândulas salivares de roedores e de seres 

humanos, como o fato de que em ratos não existe a produção de saliva de forma 

espontânea, mas somente com estímulo (7).  Além disso, as GSMs de ratos não 

apresentam células mucosas secretórias, sendo constituídas apenas por ácinos 

serosos e apresentam um segmento ductal adicional, que se origina do ducto 

estriado, denominado ducto granular, pois contém vários grânulos de secreção de 

proteínas, enzimas e fatores de crescimento, tais como, fator de crescimento 

epidérmico (Epidermal growth factor- EGF) e fator de crescimento neural (Nerve 

growth factor- NGF) (17). Nos machos, o ducto granuloso ocupa cerca de 50-65% da 

glândula, e em fêmeas esta porcentagem varia entre 19-36% (17). Da mesma forma, 

a concentração dos produtos de secreção deste ducto é dez vezes menor nas 

fêmeas quando comparada com a dos machos (17).  

Estudos de análise na expressão gênica de GSMs de ratos mostram que 

embora os roedores apresentem expressão gênica característica para algumas 

proteínas que não estão presentes na saliva humana, tais como a mucina 19, há 

várias proteínas comuns entre as duas espécies (18, 19). Além disso, as glândulas 

salivares de ratos possuem similaridades com as humanas, principalmente no que 

concerne aos mecanismos de secreção de fluídos e proteínas. Portanto, as 

glândulas salivares e saliva de ratos têm sido grandemente estudadas, uma vez que 

estudos com humanos não são frequentemente possíveis (20, 21). 

 

2.2    Diabetes Mellitus (DM) 

 

A Organização Mundial de Saúde (World Health Organization – WHO) define 

diabetes como uma desordem metabólica de etiologia múltipla, com distúrbios no 

metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas devido à deficiência na secreção 
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e/ou ação da insulina (22). Pacientes com diabetes tem maior risco de mortalidade e 

menor expectativa de vida em relação à pacientes saudáveis (23). 

 De acordo com a etiologia, há dois tipos principais de DM, tipo 1 e tipo 2. O 

diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é também conhecido como insulino-dependente ou 

diabetes juvenil, resultado da destruição das células β da ilhota pancreática, devido 

a um processo autoimune em 85-90% dos casos, e idiopático em 5-10% dos casos 

(22). Os pacientes com DM1 são mais propensos a desenvolver cetoacidose e 

requerem terapia de reposição de insulina (22). O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é a 

forma mais prevalente de diabetes e, corresponde a 80-90% dos casos nos Estados 

Unidos da América (EUA) (22). Os pacientes são geralmente adultos e apresentam 

algum grau de obesidade (22). O DM2 é caracterizado pela resistência à insulina, e 

geralmente também há deficiência na produção deste hormônio (22). Nestes 

pacientes a hiperglicemia está frequentemente associada à hiperinsulinemia, 

dislipidemia e hipertensão (Síndrome Metabólica), que podem levar a doenças 

coronárias e infarto (24). Estima-se que a prevalência de diabetes deve aumentar 

conforme o aumento da expectativa de vida da população (25). 

Hiperglicemia e outros distúrbios no metabolismo dos pacientes diabéticos 

podem levar ao desenvolvimento de alterações microvasculares e macrovasculares, 

as quais em longo prazo poderão resultar em danos irreversíveis aos olhos 

(retinopatia e catarata), rins (nefropatia), sistema nervoso (neuropatia e parestesias) 

e coração (aterosclerose acelerada), bem como, infecções recorrentes e problemas 

de cicatrização (1). 

 A insulina é produzida pelas células β do pâncreas, considerada o hormônio 

anabólico humano mais potente. Atua na síntese e estoque de glicogênio, lipídeos e 

proteínas. Concomitantemente, também inibe o catabolismo destas macromoléculas 

e a sua liberação na corrente sanguínea, associado com o metabolismo dos 

carboidratos, das proteínas e das gorduras (26, 27). 

 Estreptozotocina (ETZ) tem sido bastante utilizada para induzir diabetes em 

modelos animais. Esta indução pode resultar tanto em diabetes dependente de 

insulina como em diabetes independente de insulina, dependo da dose e da 

frequência de injeção (28). De uma maneira sucinta, a ETZ é captada pelas células 

do pâncreas pelo transportador de glicose tipo 2 (Glucose transporter 2- GLUT 2) 

(29). Dentro da célula, ocorre a produção de radicais livres e óxido nítrico, além de 

alquilação do DNA, o que contribui para a sua fragmentação (28). Esta injúria leva à 
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ativação da poli- ADP (Adenosine diphosphate- ADP) ribose polimerase, com 

consequente inibição da síntese e secreção de insulina, por depleção de trifosfato de 

adenosina (Adenosine triphosphate- ATP) (30). 

 

2.2.1   Diabetes mellitus e inflamação 

 

A hiperglicemia crônica, característica do DM, leva ao aumento da formação de 

produtos finais de glicosilação avançada (Advanced glycation end- products- AGEs) 

e ao acúmulo de proteína do grupo de alta mobilidade B1 (high mobility group box 

protein B1 - HMGB1), que se ligam ao receptor para produtos finais de glicosilação 

avançada (Receptor for advanced glycation end-products- RAGE) e ativam células 

do sistema imunológico e do endotélio vascular (31, 32). 

A HMGB1 é uma proteína ubíqua altamente conservada, que funciona como 

um fator de ligação à cromatina, promovendo sua replicação e transcrição (33, 34). 

Em adição ao seu papel intranuclear, HMGB1 também funciona como uma molécula 

de sinalização extracelular, um sinal de perigo, conhecido como alarmina (33, 34). 

HMGB1 é passivamente liberada a partir de células necróticas e é ativamente 

secretada por macrófagos e monócitos estimulados com citocinas pró-inflamatórias, 

como o TNF-α (Tumor necrosis factor alpha- TNF- α) e IL-1β (Interleukin 1 beta-  IL-

1β) , além de espécies reativas de oxigénio (35). HMGB1 extracelular atua como um 

sinal de perigo endógeno, que se liga com alta afinidade a vários receptores, entre 

eles, o RAGE, promovendo inflamação (36). 

  Os AGEs são um grupo heterogêneo de moléculas formadas a partir da 

reação de glicosilação não-enzimática ou glicoxidação de proteínas, lipídeos e 

ácidos nucleicos (37). A formação exacerbada de AGE devido à hiperglicemia tem 

sido repetidamente relatada como um fator patogênico central no desenvolvimento 

das complicações microvasculares do diabetes (38). 

  RAGE é um membro único da superfamília de imunoglobulinas de proteínas 

do receptor de reconhecimento de padrões de superfície celular, que interage com 

uma variedade de ligantes, incluindo AGE e HMGB1, ativando a cascata de 

sinalização do fator nuclear de transcrição kappa B (Nuclear factor kappa-light-chain-

enhancer of activated B cells- NFkB) (39). Como resultado desta ativação, NFkB 

induz a secreção de citocinas pró-inflamatórias, incluindo TNF-α , IL-1β , IFN-γ 
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(Interferon-gamma- IFN-γ), e IL-6 (Interleukin 6- IL-6), promovendo o recrutamento 

de células do sistema imune que exacerbam e sustentam a inflamação (40, 41). 

Estudos clínicos, mostraram a presença de altos níveis de HMGB1 circulantes 

na corrente sanguínea de pacientes com DM2, bem como expressão aumentada de 

seus receptores em monócitos, e maior atividade de NFkB, sustentando o estado de 

inflamação sistêmica observado nestes pacientes (42, 43).  

  

2.2.2   Diabetes mellitus e processos de proliferação e apoptose 

 

O DM altera o balanço entre os processos de proliferação e apoptose (44, 45). 

Estudos em reparação de feridas cutâneas de animais diabéticos mostram que o DM 

resulta em retardo no processo de re-epitelialização, com menor angiogênese e 

infiltração celular, além de formação desorganizada de colágeno, bem como, 

deficiência nos níveis de vários fatores de crescimento (46).  

A presença exacerbada de mediadores inflamatórios e de AGEs no DM, pode 

levar à apoptose através da produção de espécies reativas de oxigênio, via ativação 

do receptor RAGE, resultando em vias de sinalização que culminam com a ativação 

de caspase-3 e a morte celular (47, 48). 

Apoptose ou morte celular programada é responsável pela homeostase do 

tecido. Este mecanismo pode ocorrer através de duas vias principais, a via 

extrínseca e intrínseca. Na via extrínseca, a sinalização é recebida por receptores de 

morte Fas (CD25), na superfície externa da membrana celular, que transmitem este 

sinal para o interior da célula via caspase-8 (49). E via intrínseca, também 

denominada mitocondrial, que ocorre através da interação entre caspases e 

proteínas pró-apoptóticas, como bax e bad, com liberação do citocromo c do interior 

da mitocôndria. Ambas as vias culminam com a ativação da caspase-3 via clivagem 

e execução da morte celular (49).  

Outro marcador inflamatório presente no DM, o TNF-α, também pode induzir 

apoptose pelas duas vias. Intrínseca, pela produção de espécies reativas de 

oxigênio e, extrínseca, via interação com o receptor de morte (50, 51). 

Em condições de estresse metabólico, respostas adaptativas e sinais de 

apoptose intracelulares determinam a sobrevivência da célula. A autofagia pode ser 

considerada uma resposta adaptativa, que permite a degradação de organelas 
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danificadas e proteínas com defeito, dentro de vacúolos, gerando substratos 

glicolíticos (52). Neste contexto, sabe-se que a proteína HMGB1 interage com o fator 

de transcrição p53 e regula este processo de apoptose e autofagia. A proteína p53 é 

conhecida como um gene supressor de tumor, pois regula a parada do ciclo celular e 

apoptose, dependendo da sua localização celular (53). Quando localizado no 

citoplasma da célula, p53 inibe autofagia e induz apoptose através da interação com 

bax pela via mitocondrial, e quando localizado no núcleo da célula, atua como fator 

de transcrição, ativando vários genes que regulam ambos os processos, apoptose e 

autofagia (54). Em contraste, HMGB1 favorece o processo de autofagia, tanto na 

sua localização citoplasmática quanto nuclear. No citoplasma, HMGB1 forma um 

complexo com p53, inibindo sua função, favorecendo desta forma o processo de 

autofagia e sinalizando inflamação (54). 

 

2.2.3   Efeito do diabetes mellitus nas glândulas salivares  

 

Embora o processo secretório das glândulas, parótida e submandibular, esteja 

primariamente sob o controle de nervos, simpático e parassimpático, fatores 

dietéticos e hormonais influenciam as respostas ao estímulo farmacológico ou dos 

nervos diretamente. Numerosos estudos clínicos relataram maior incidência e 

severidade de moléstias orais em pacientes com diabetes, em comparação com 

grupos controles (9). 

 Na literatura há relatos de alterações nas glândulas salivares de animais 

diabéticos, como alterações no sistema antioxidante de ratas com diabetes induzida 

por ETZ (3, 55), assim como alterações no metabolismo de carboidratos (56), 

alteração da atividade enzimática da amilase salivar (57, 58) e redução da 

expressão de proteínas ricas em prolina e mucinas (59).  

Observa-se também acúmulo lipídico no citoplasma das células secretoras, 

diminuição da resposta ao estímulo parassimpático/colinérgico, aumento de 

autofagia e atividade lisossomal, bem como endocitose de proteínas de secreção 

por células do ducto, fluxo salivar reduzido e diminuição da quantidade total de ácido 

siálico nos animais diabéticos, o que pode estar relacionado à xerostomia reportada 

por pacientes com diabetes (60-63).  
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Análises morfométricas demonstram diminuição no volume dos ácinos serosos 

na GSM de ratos, tanto de machos como de fêmeas, induzidos com ETZ (64, 65). 

Atrofia acinar e infiltrado inflamatório também foram relatados em camundongos 

diabéticos Nod (66). Além disso, outro estudo com modelo experimental de diabetes 

em ratos, induzidos com ETZ, mostrou acúmulo de grânulos de secreção no 

citoplasma das células, com fusão e liberação dos mesmos em GSM, na primeira e 

segunda semana. Na terceira semana, sinais de necrose e de degeneração das 

células secretórias e de células dos ductos eram evidentes, com substituição por 

tecido conjuntivo (61). De forma geral, a indução química ou auto-imune de DM em 

roedores, resultou em redução do tamanho da GSM e acúmulo de lipídios em ácinos 

e ductos intercalares (67, 68). 

Em glândulas salivares humanas de pacientes com DM1, observou-se 

alteração da expressão de amilase e AMP cíclico (cyclic AMP- cAMP), com maior 

quantidade de proteína α-amilase em relação ao controle, aumento dos grânulos de 

secreção em ácinos, alteração da subestrutura dos grânulos e da distribuição da 

amilase nestes grânulos. Isto mostra que o DM também altera a expressão de 

proteínas de secreção em células e tecido de glândula salivar humana (69).  

 

2.3 Terapia com laser de baixa potência  

 

 

Laser é uma radiação eletromagnética estimulada, com características 

particulares como, monocromaticidade (fótons de mesmo comprimento de onda), 

maior coerência (ondas com fase sincronizadas entre si) e maior colimação (fótons 

se propagam em uma única direção, paralelos entre si). Há dois tipos de lasers, os 

de alta potência, ou em alta intensidade, os quais têm densidade de potência maior 

ou igual a 1 W/cm², cujo mecanismo de ação baseia-se no aumento de temperatura 

local do tecido. Os lasers de alta potência são utilizados, na odontologia, para 

cirurgias de tecidos moles e preparo de cavidades, por exemplo (70-72).  E lasers de 

baixa potência, ou em baixa intensidade, que apresentam densidade de potência 

entre 1 e 500 mW/cm², cujos efeitos estão relacionados a eventos fotoquímicos, 

fotobiológicos e fotofísicos nos tecidos (73). 
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A terapia com laser de baixa potência (Low- power laser therapy- LPLT), é 

caracterizada pelo uso do laser na faixa do vermelho ou infravermelho próximo e, 

apresenta efeito anti-inflamatório, analgésico e de biomodulação (4, 74).  

Esta resposta das células à irradiação é dada pela presença de um 

fotoreceptor, localizado na mitocôndria, citocromo c oxidase (75). Esta foto-excitação 

pode resultar em pelo menos cinco reações primárias. A primeira envolve a 

mudança do estado redox, com aceleração de transferência de elétrons na cadeia 

respiratória (76). Na segunda, ocorre a liberação de óxido nítrico do centro catalítico 

da citocromo c oxidase, o que favorece a atividade respiratória de células sob 

condições patológicas nas quais a presença de óxido nítrico é exacerbada (77). A 

terceira envolve a produção de superóxidos (78). A quarta, ocorre pela ação 

fotodinâmica, com produção de radicais livres de oxigênio que atuam como 

mensageiros celulares (79). E, por último, o aquecimento local transiente, pode 

alterar a estrutura conformacional de proteínas e a atividade enzimática (80).  

Estas alterações resultam nas reações secundárias, tais como, aumento da 

síntese de ATP e ativação do cAMP, com consequente aumento no metabolismo 

celular (76, 81-84), favorecendo processos de reparação e proliferação (85-90). 

Clinicamente, a LPLT tem sido usada em pacientes com síndrome de Sjögren, 

que apresentam hipossalivação, e resultados preliminares mostraram que as 

glândulas salivares reagem rapidamente ao tratamento (2). Em pacientes que estão 

sob tratamento radioterápico de cabeça e pescoço, a LPLT estimula a reparação das 

mucosites orais, diminuindo também a dor e o sintoma de xerostomia (91-93). Além 

disso, a LPLT pode também ser utilizada como coadjuvante no tratamento 

periodontal, diminuindo a inflamação gengival (94, 95). 

Estudos moleculares, mostram que a LPLT modula a expressão gênica e a 

produção de citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, entre elas, IL-1α 

(Interleukin 1 alpha- IL-1α ) , IL-1β, IL-6, IL-8 (Interleukin 8- IL-8), IL-10 (Interleukin 

10- IL-10), TGF-β (Transforming growth factor beta- TGF-β) , TNF-α e TNF-γ (Tumor 

necrosis factor gamma- TNF-γ) , bem como a expressão de diversos fatores de 

crescimento, incluindo bFGF (Basic fibroblast growth factor- bFGF), IGF-1 (Insulin-

like growth factor 1- IGF-1), SCF (Stem cell factor- SCF), HGF (Hepatocyte growth 

factor- HGF), KGF (Keratinocyte growth factor- KGF) e IGF (Insulin-like growth 

factor- IGF), em culturas de células humanas e de animais, relacionados ao 

processo de cicatrização de feridas (96). Um estudo em camundongos confirmou 
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estes achados, mostrando que a LPLT pode diminuir a expressão de TNF-α e TNF-γ 

em células mononucleares do baço (97).  

 Um estudo que utilizou a técnica de microarray, em ratos com artrite 

reumatoide tratados com LPLT em 830 nm, 500 mW, 6,4 mW/cm², 20 min, 7,64 

J/cm², mostrou o mecanismo de ação do laser na redução do processo inflamatório, 

possibilitando a identificação dos genes associados com desordens esqueléticas e 

musculares, e a relação dos mesmos com a via das quimiocinas (98).   

Estudos in vitro indicam que a LPLT também pode estimular a proliferação e 

prevenir apoptose no tecido-alvo (99, 100). Há relatos de que a LPLT pode aumentar 

a proliferação de fibroblastos gengivais, através do aumento da secreção de bFGF, 

IGF-1 e IGFBP3 (Insulin-like growth factor binding protein 3- IGFBP3) (101). 

Em cultura de células, LPLT modulou a expressão e liberação de fatores de 

crescimento, aumentando a expressão de FGF-2 (Fibroblast growth factor 2 –FGF-

2), IGF, NGF e VEGF (Vascular endothelial growth factor- VEGF) em fibroblastos, 

macrófagos, células endoteliais e do músculo liso, além de queratinócitos e 

adipócitos (96). O laser estimulou células com crescimento retardado no momento 

de sua irradiação.  Células funcionais e bem nutridas apresentaram pouca resposta 

ao laser (76). Desta forma, apenas células sob condição de estresse por deficiência 

nutricional ou sob altas concentrações de glicose responderam à irradiação com 

laser, aumentando a expressão de fatores de crescimento (96). 

 Outro estudo com microarray, onde se avaliou a expressão gênica em 

fibroblastos humanos irradiados com laser em 628 nm, 0,88 J/cm², revelou 111 

genes que tiveram sua expressão aumentada após irradiação. A maioria desses 

genes, foram relacionados com vias de proliferação celular e supressão de 

apoptose. Também foram encontrados vários genes relacionados ao sistema 

antioxidante e ao metabolismo energético mitocondrial, possibilitando um melhor 

entendimento dos mecanismos moleculares associados à cicatrização de feridas 

após LPLT (102).  

Uma evidência recente mostra que o cAMP pode mediar os efeitos do laser, 

modulando a atividade de NFκB (103). Sabe-se que a proteína de ligação ao 

elemento de resposta do cAMP (cAMP response element binding protein- CREB), é 

um fator de transcrição que regula diversas respostas celulares, incluindo a 

proliferação e sobrevivência da célula (104, 105). Estudos em proliferação celular 

indicam que este processo é favorecido pela LPLT através da ativação da proteína 
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kinase regulada por sinal extracelular (Extracellular signal- regulated kinase- ERK) 

(106). Em regeneração do fígado, após hepatectomia parcial, a LPLT ativou a via da 

ERK, melhorando a capacidade regenerativa do tecido (107). Esta ativação também 

foi observada em proliferação de células pulpares humanas em meio de cultura 

(108). O fator de transcrição CREB e ERK interagem neste processo de proliferação 

(109-111), e regulam a produção de ciclina D1 (112). Ciclina D1 é uma proteína 

importante na regulação do ciclo celular de células em proliferação ativa (113). Além 

de favorecer a proliferação, a LPLT pode influenciar na atividade de bax e na 

ativação de caspase-3, via mitocondrial, inibindo apoptose (114).  

   

2.3.1 Efeito do laser em glândulas salivares  

 

Poucos estudos foram realizados analisando o efeito da irradiação nas 

glândulas salivares. Takeda et al., ao irradiarem as GSMs de ratos com laser de 

baixa potência, relataram aumento de mitose em células epiteliais dos ductos, sem 

atipia, entre 1- 24 h após a irradiação (115). Estas mitoses ocorreram principalmente 

nos ductos granulares, mas também foram observadas em ductos estriados e 

intercalares (115). Plavnik et al., também observaram respostas celulares após 

irradiação de GSMs em roedores, com vasodilatação nas primeiras 2 h (116). 

Alguns estudos mostraram os efeitos da LPLT no aumento do fluxo salivar, 

diminuindo a sensação de boca seca, em pacientes com xerostomia (93, 117, 118), 

síndrome de Sjögren (2) ou submetidos à radioterapia de cabeça e pescoço (92), 

sugerindo não só um efeito estimulatório do laser sobre as glândulas salivares, mas 

também um potencial regenerativo. 

Em glândulas parótidas de camundongos submetidos à radioterapia, análise 

morfológica e imuno-histoquímica para caspase-3 clivada, mostraram que a LPLT 

ajudou na preservação da estrutura dos ácinos e diminuiu a formação de vacúolos 

no interior das células, além de aumentar a vascularização neste tecido. Não houve 

diferenças significativas na detecção de caspase-3, embora sua porcentagem de 

expressão indique uma tendência de diminuição nos animais submetidos à 

radioterapia e tratados com LPLT, em relação aos que não receberam tratamento 

(119).  

Simões et al., demonstraram que a LPLT pode aumentar o fluxo salivar de 

ratos irradiados, alterando também a composição da saliva, quanto aos níveis de 



36 

 

amilase, proteína total e atividade da peroxidase (120). Em ratas diabéticas, a ILBP, 

no comprimento de onda do vermelho, com doses de 5 e 20 J/cm2, alterou a 

atividade da catalase (121, 122), bem como a atividade de superóxido dismutase, 

melhorando o sistema antioxidante em glândulas salivares (123). Outro estudo do 

nosso grupo também mostrou o efeito protetor do laser contra o estresse oxidativo 

em glândula salivar de hamsters, submetidos à quimioterapia com 5-FU (124). 

Adicionalmente, o acúmulo de lipídios encontrado no citoplasma das glândulas 

parótidas foi menor em ratas diabéticas que receberam a irradiação, assim como a 

glicemia, que também se mostrou diminuída (3, 123, 125). Estes dados demonstram 

que a ILBP interfere no metabolismo proteico, lipídico e de carboidratos. No entanto, 

mais estudos são necessários para melhor compreender os mecanismos de ação do 

laser.
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar o efeito da ILBP nas vias de 

inflamação, apoptose e proliferação de GSM de ratas diabéticas, induzidas por ETZ, 

bem como seu efeito sistêmico na glicemia e níveis de insulina e HMGB1 

plasmáticos. 

3.2 Objetivos Específicos 

Através das análises de parâmetros metabólicos, analisar os efeitos do 

diabetes e da ILBP, em: 

 

 Glicemia dos animais: via gllicosímetro e método bioquímico da glicose 

oxidase 

 Peso dos animais 

 Quantidade de proteína total no plasma 

 Níveis de insulina no sangue 

 Níveis de HMGB1 no plasma 

 Resistência à insulina: HOMA-IR 

 Sensibilidade à insulina: HOMA-IS 

 Função da célula beta do pâncreas: HOMA-β 

 

E estudar as possíveis alterações decorrentes do DM em GSM através de 

análises de microscopia de luz, imuno-histoquímica, dupla imunofluorescência, 
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TUNEL, Western blotting, qRT-PCR e ELISA, bem como os efeitos da ILBP nas vias 

de: 

 Inflamação: TNF-α- HMGB1- AGE- RAGE- NFκB 

 Apoptose: p53, caspase-3 clivada 

 Proliferação: cAMP- CREB- ERK- Ciclina D1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Este trabalho foi realizado em 2 fases. A fase 1 é caracterizada por um estudo 

piloto realizado, em parte, na Universidade de Nihon, Matsudo, Japão. A fase 2, foi 

realizada inteiramente na FOUSP.  

4.1 Fase 1 

4.1.1 Animais 

A pesquisa foi conduzida de acordo com os princípios éticos de cuidados com 

animais de laboratório (86/609/CEE). O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética 

no Uso de Animais (CEUA) do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de 

São Paulo- FOUSP Protocolo 118, fls.133 livro 2 (Anexo).  

Foram utilizadas ratas da raça Wistar, com 12 semanas de vida, mantidas no 

Biotério da Faculdade de Odontologia de São Paulo (FOUSP), com peso corporal de 

200 g-250 g. Durante o período experimental os animais foram colocados em gaiolas 

individuais com livre acesso à água e alimento.  

 

4.1.2 Grupos experimentais 

Os animais foram divididos em diabéticos (D) e controles (C), sendo 

aleatoriamente divididos em 3 grupos (n=9), sendo: C (sem diabetes, 0 J/cm²), D 

(diabéticos, 0 J/cm²) e DL (diabéticos, 20 J/cm²). 
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 No 29° dia experimental, as ratas foram anestesiadas com Ketamina/Xilazina e 

tricotomizadas nas áreas das GSM e glândulas parótidas (Figura 4.1). Os animais 

foram então irradiados de acordo com o seu grupo: 

Grupo C e D: animais não diabéticos e diabéticos, respectivamente, nos quais 

foi realizada apenas a simulação da irradiação.  

Grupo DL: animais diabéticos, os quais foram submetidos à irradiação de 20 

J/cm² na área previamente demarcada. 

4.1.3 Indução de Diabetes 

Após um período de aproximadamente 15 h em jejum, foi aplicado 

intraperitonealmente, uma dose de estreptozotocina (60 mg/kg de peso corporal), 

dissolvido em tampão de citrato de sódio 0,1 M pH 4,5, para a indução de diabetes 

nos animais do grupo “D” e “DL”. Os animais não-diabéticos (grupo “C”) receberam 

somente a injeção do tampão (Figura 4.1).  

4.1.4 Determinação da glicemia 

A determinação da glicemia foi realizada com os animais em jejum de 

aproximadamente 12 h, 72 h após a administração da ETZ, para o diagnóstico de 

diabetes e no dia da eutanásia, através da coleta de sangue caudal, para análise 

comparativa com a glicemia de diagnóstico. A glicemia foi analisada através do 

glicosímetro (Accu-Chek Advantage- Roche). Foram considerados diabéticos, os 

animais que apresentaram glicemia superior a 250 mg de glicose/dl de sangue. 
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4.1.5 Irradiação com laser de baixa potência (ILBP) 

O laser de diodo Photon Lase III (DMC Equipamentos LTDA), com 

comprimento de onda de 660 nm (vermelho), do Laboratório de Biologia Oral (LBO-

FOUSP), foi utilizado para o estudo.  

Após a tricotomia da região onde seria aplicado o laser, foi feita a demarcação 

da área das GSMs (as duas juntas), com um círculo de aproximadamente 1,13 cm², 

bem como na área de cada glândula parótida, correspondentes à área a ser 

irradiada.  

A irradiação foi realizada de maneira pontual, no total de 40 pontos para cada 

área demarcada, padronizado para todas as sessões da terapia (122). Os cálculos 

realizados obedeceram às fórmulas:   

DE=(PxT)/A  e   E= P x T 

    

Onde T= tempo (s) 

DE= densidade de energia (J/cm²) 

A= Área (cm²) 

P= Potência (W) 

E= Energia (J) 

Sendo a potência fixa em 70 mW, a densidade de energia aplicada de 20 J/cm² 

e a área do spot do laser 0,028 cm², tivemos:  

Grupo DL: T=(20x0,028)÷0,07 = 8 segundos por ponto.  

Cada círculo correspondente à área irradiada tem 1,1304 cm², portanto, para 

cobrirmos toda a área foram necessários 40 pontos (1,1304÷ 0,028 = 40,37 pontos). 

A energia aplicada por ponto foi de 0,56 J (E= Px T = 0,07 x 8 = 0,56 J) (Tabela 4.1).  
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Tabela 4.1 - Parâmetros de irradiação. Grupo controle (C) e grupo diabético (D) não foram irradiados. 
Grupo DL recebeu a ILBP com 70 mW, 20 J/cm², 8 s/ponto 

Grupo Condição Potência 

(mW) 

Densidade de 

Energia 

(J/cm²) 

Tempo de 

Irradiação por 

ponto (s) 

C Controle 0 0 0 

D Diabético 0 0 0 

DL Diabético 70 20 8 

4.1.6 Obtenção das amostras 

A eutanásia dos animais foi realizada 24 h após o tratamento com laser, por 

destroncamento medular, após anestesia dos animais com Ketamina/Xilasina 

(Figura 4.1). Os animais foram pesados no início e no final da fase experimental. As 

GSMs direitas foram imediatamente removidas e colocadas em RNA Later (Ambion 

Inc., Austin, TX, EUA), e armazenadas a 4ºC, e enviadas ao Japão via world courier 

para posterior extração de RNA e proteínas. As GSM esquerdas foram imersas em 

solução fixadora constituída de formaldeído a 4% (preparado a partir do 

paraformaldeído), e deixados overnight a 4ºC (126). 

 

Figura 4.1 - Desenho experimental. No primeiro dia, o DM foi induzido nos animais do grupo D e DL. 
Setenta e duas horas após a indução, aferimos a glicemia em jejum com glicosímetro. 
No 29° dia, os animais do grupo DL receberam a irradiação com laser. No 30º dia, a 
glicemia em jejum foi aferida com glicosímetro, foi realizada a coleta de sangue e todos 
os animais foram sacrificados 
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4.1.7 Processamento dos espécimes 

Após a fixação, os espécimes foram lavados em tampão fosfato a 0,05M, pH 

7,2, desidratados em concentrações crescentes de etanol, diafanizados em xilol, 

infiltrados e incluídos em parafina, enviados ao Japão, para posterior análise 

histológica e imuno-histoquímica. 

4.1.8 Análises moleculares 

As GSMs de 3 animais de cada grupo foram utilizadas para o Western blotting 

de HMGB1 e β-actina. Desta análise, a melhor amostra de cada grupo foi escolhida 

para a realização do Western blotting, qRT-PCR e ELISA, para todos os genes, 

conforme os procedimentos descritos abaixo. Outras três GSM, de animais 

diferentes, uma de cada grupo, foram usadas para as análises de microscopia de 

luz, imuno-histoquímica, dupla-imunofluorescência e TUNEL.  

4.1.9 Microscopia de luz 

Os blocos de parafina foram cortados com espessura de 4 µm no micrótomo 

Yamato RON 380 e posteriormente corados com hematoxilina e eosina. As imagens 

foram obtidas em um microscópio de luz Olympus DP-72 acoplado com o sistema de 

captura de imagens DP2-BSW (Olympus, Tokyo, Japão).  
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4.1.10   Imuno-histoquímica 

Os cortes foram desparafinizados em três banhos de xilol, em temperatura 

ambiente, sendo os dois primeiros banhos de 5 minutos e o terceiro de 4 minutos. 

Em seguida os cortes foram hidratados em concentrações decrescentes de álcool, a 

partir de seis passagens em etanol absoluto, seguido por 3 banhos em etanol 95%, 

durante 1 minuto cada. Posteriormente, lavados em água corrente por 3 minutos.  A 

recuperação de antígeno foi realizada com tampão citrato pH 6.0 (Abcam, Inc., 

Cambridge, MA, EUA) a 97°C por 20 minutos. Após 25 minutos, os cortes foram 

lavados em tampão fosfato em três banhos, 5 minutos cada. As amostras foram 

então, incubadas em solução de bloqueio de peroxidase (DAKO-S200389, North 

America Inc., Carpinteria, CA, EUA) por 10 minutos. Seguido de três lavagens em 

tampão fosfato, 5 minutos cada. O bloqueio de proteína foi realizado de acordo com 

as instruções do fabricante, com solução de bloqueio da DAKO (X090930, North 

America Inc., Carpinteria, CA, EUA). Os anticorpos anti-HMGB1 monoclonal de 

coelho (1:250; Abcam, Inc., Cambridge, MA, EUA), anti-AGE monoclonal de 

camundongo (1:125; Transgenic, Inc., Kobe, Japão),  anti-TNF-α polyclonal de 

coelho (IHC world, LLC, Woodstock, MD), anti-NFκB fosforilado policlonal de coelho 

(1:100; Bioss, Inc., Woburn, MA, EUA), anti-CREB fosforilado (ser133) monoclonal 

de coelho (1:250; Abcam, Inc., Cambridge, MA, EUA), anti-p44/42 MAPK (ERK1/2) 

fosforilado monoclonal de coelho (1:200; Cell Signaling Technology, Inc., Danvers, 

MA, EUA), anti-AMP cíclico policlonal de coelho (1:100; EDM Millipore, Corp., 

Billerica, MA, EUA), anti-ciclina D1 monoclonal de coelho (1:100; Abcam, Inc., 

Cambridge, MA, EUA), anti-RAGE policlonal de coelho (1:20; GeneTex, Inc., Irvine, 

CA, EUA),  anti-bax monoclonal de coelho (1:250; Abcam, Inc., Cambridge, MA, 

EUA), anti-bad monoclonal de coelho (1:100; Abcam, Inc., Cambridge, MA, EUA), 

anti-caspase-3 clivada policlonal de coelho (Asp175) (1:200; Cell Signaling), foram 

usados como anticorpos primários, incubados a 4°C overnight. Após incubação os 

cortes foram lavados em tampão fosfato, e incubados com anticorpo secundário 

Histofine Simple Stain Rat MAX-PO por 30 minutos (Nichirei Biosciences, Inc., 

Tokyo, Japão). Após lavagem em tampão fosfato, a revelação foi realizada com o 

cromógeno diaminobenzidina 0,025% (DAB, 3,3-diaminobenzidina K3468- DAKO, 
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North America Inc. Carpinteria, CA, EUA), segundo as orientações do fabricante. 

Após lavagem em água corrente por 3 minutos, seguido de um banho em água 

destilada por 1 minuto, os cortes foram contra-corados com hematoxilina, 

desidratados em concentrações crescentes de etanol e imersos em xilol. As lâminas 

foram montadas em Entellan (SEM, Hatfield, PA, EUA) e examinadas em um 

microscópio de luz modelo Olympus DP-72. 

4.1.11   Dupla-imunofluorescência 

Os cortes foram desparafinizados em três banhos de xilol, em temperatura 

ambiente, sendo os dois primeiros banhos de 5 minutos e o terceiro de 4 minutos. 

Em seguida os cortes foram hidratados em concentrações decrescentes de álcool, a 

partir de seis passagens em etanol absoluto, seguido por 3 banhos em etanol 95%, 

durante 1 minuto cada. Posteriormente, lavados em água corrente por 3 minutos.  A 

recuperação de antígeno foi realizada com tampão citrato pH 6.0 (Abcam, Inc., 

Cambridge, MA, EUA) a 97°C por 20 minutos. Após 25 minutos, os cortes foram 

lavados em tampão fosfato em três banhos, 5 minutos cada. As amostras foram 

então, incubadas em solução de bloqueio de peroxidase (DAKO S200389, North 

America Inc., Carpinteria, CA, EUA) por 10 minutos. Seguido de três lavagens em 

tampão fosfato, 5 minutos cada. O bloqueio de proteína foi realizado durante 60 

minutos com solução de bloqueio da DAKO (X090930, North America Inc., 

Carpinteria, CA, EUA). O anticorpo anti-bax monoclonal de coelho (1:150; Abcam, 

Inc., Cambridge, MA, EUA) foi incubado com Zenon Alexa Fluor 594 (Thermo Fisher 

Scientific Inc., Paisley, PA, RU), de acordo com as instruções do fabricante. Seguido 

de lavagem em tampão fosfato e incubação com o anticorpo anti-HMGB1 

monoclonal de coelho (1:150; Abcam, Inc., Cambridge, MA, EUA) com Zenon Alexa 

Fluor 488 (Thermo Fisher Scientific Inc., Paisley, PA, RU). Os cortes foram contra-

corados com ProLong Gold Antifade Reagent com DAPI (Thermo Fisher Scientific 

Inc., Paisley, PA, RU) por 12 h. Da mesma forma, a dupla-imunofuorescência foi 

realizada também com o anticorpo anti-p44/42 MAPK (ERK1/2) fosforilado 
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monoclonal de coelho (1:150; Cell Signaling Technology, Inc., Danvers, MA, EUA) 

com Zenon Alexa Fluor 594 (Thermo Fisher Scientific Inc., Paisley, PA, RU), seguido 

de lavagem em tampão fosfato e incubação com o anticorpo anti-CREB fosforilado 

(ser133) monoclonal de coelho (1:150; Abcam, Inc., Cambridge, MA, EUA) com 

Zenon Alexa Fluor 488 (Thermo Fisher Scientific Inc., Paisley, PA, RU). 

As imagens foram obtidas em um microscópio BIOREVO BZ-9000 (Keyence 

Corporation, Itasca, IL). 

 

4.1.12    Análise de TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated dUTP 

nick end labeling) 

Os cortes foram desparafinizados em três banhos de xilol, em temperatura 

ambiente, sendo os dois primeiros banhos de 5 minutos e o terceiro de 4 minutos. 

Em seguida os cortes foram hidratados em concentrações decrescentes de álcool, a 

partir de seis passagens em etanol absoluto, seguido por 3 banhos em etanol 95%, 

durante 1 minuto cada. Posteriormente, lavados em água corrente por 3 minutos, 

seguido de um banho em água destilada por um minuto. Para a análise de TUNEL 

foi utilizado o kit TACS 2TdTDAB in situ Apoptosis Detection (Trevigen 4810-30K, 

Gaithersburg, MD, EUA) de acordo com as instruções do fabricante. 

Os cortes foram lavados com tampão fosfato e incubados com proteinase K 

1:100 por 15 minutos em temperatura ambiente. Seguido de duas lavagens em água 

destilada por 2 minutos. As amostras foram então, incubadas em solução de 

bloqueio de peroxidase (DAKO-S200389, North America Inc., Carpinteria, CA, EUA) 

por 5 minutos. Lavadas em tampão fosfato, incubadas em tampão de marcação 

1xTdT (Trevigen 4810-30K, Gaithersburg, MD, EUA) por 5 minutos em temperatura 

ambiente, seguido de mix de reação para marcação (Trevigen 4810-30K, 

Gaithersburg, MD, EUA) por mais 5 minutos a 37°C. O término da reação foi 

realizado com tampão de parada 1xTdT (Trevigen 4810-30K, Gaithersburg, MD, 

EUA) por 5 minutos em temperatura ambiente. Os cortes foram lavados em água 
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destilada e incubados com solução de Strep-HRP (Trevigen 4810-30K, Gaithersburg, 

MD, EUA) por 10 minutos a 37°C. A revelação foi realizada com diaminobenzidina 

0,025% (DAB, 3,3-diaminobenzidina K3468- DAKO, North America Inc. Carpinteria, 

CA, EUA), segundo as orientações do fabricante. Após lavagem em água destilada, 

os cortes foram contra-corados com verde de metil 1%, desidratados em 

concentrações crescentes de etanol e imersos em xilol. As lâminas foram montadas 

em Entellan (SEM, Hatfield, PA, EUA) e examinadas em um microscópio de luz 

modelo Olympus DP-72. 

4.1.13    Extração de proteínas 

As amostras foram divididas em 2 partes. Uma parte das amostras foi removida 

do RNA later (Ambion Inc., Austin, TX, EUA) e triturada em nitrogênio líquido até se 

reduzir a pó com o SKMill SK-100 (Tokken, Japão). Em seguida as amostras foram 

lisadas e homogeneizadas em 250 µl de tampão de lise RIPA (Santa Cruz 

Biotechnology sc-24948). O lisado foi centrifugado a 21700 x g minutos a 4°C, e o 

sobrenadante foi coletado e estocado a -80°C (Figura 4.2). 

Figura 4.2 - As amostras foram removidas do RNA later e congeladas em nitrogênio líquido. Em 
seguida trituradas com martelo e colocadas em tubos individuais. Cada tubo recebeu em 
seu interior uma bala de inox e posteriormente, todo o conjunto foi mergulhado em 
nitrogênio líquido dentro de um suporte metálico (A). Este suporte foi colocado dentro de 
um suporte plástico e com movimentos verticais a amostra foi triturada a pó sob 
refrigeração (B). Fotos do site http://www.tokken.jp/products/breaker/skmill.html 
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A concentração de proteína total das amostras foi determinada com o BCA 

Protein assay Kit (Pierce Biotechnology, Rockford, IL, EUA) de acordo com a 

metodologia recomendada pelo fabricante. 

 

4.1.14    ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) de HMGB1 

O teste de ELISA foi realizado para medir as concentrações de HMGB1 na 

proteína extraída das amostras de GSM. A análise foi realizada de acordo com o 

protocolo do fabricante (SHINO-TEST, Corporation, Kanagawa, Japão). 

4.1.15    Western Blotting 

Após quantificação das proteínas totais extraídas das amostras de GSM, foram 

feitas alíquotas do sobrenadante de 25 µg para o western blotting de anticorpos não 

fosforilados e de 40 µg para anticorpos fosforilados. As alíquotas foram misturadas 

com tampão de amostra para a concentração final de 1X (Wako Chemicals 191-

13272, EUA). Em seguida as amostras foram aquecidas a 95°C por 5 minutos e 

então submetidas a SDS-PAGE (Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel 

electrophoresis- SDS-PAGE), sendo feita a eletroforese a 90V por aproximadamente 

90 minutos, em gel de acrilamida 10% ou 15% Wako SuperSep ACE (Wako 

Chemicals, EUA), de acordo com o peso molecular da proteína a ser quantificada. O 

padrão de peso molecular utilizado foi o Kaleidoscope ( Bio-rad Laboratories Inc., 

EUA). 

A transferência das proteínas para a membrana de PVDF (Bio-rad Laboratories 

Inc., EUA) foi feita por eletrotransferência semi-seca no dispositivo Trans-Blot® SD 

Semi-Dry Transfer Cell (Bio-rad Laboratories Inc., EUA) por 30 minutos com tampão 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_dodecyl_sulfate
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de transferência 1X (Bio-rad Laboratories Inc., EUA). Após a transferência, a 

membrana foi submetida ao bloqueio com leite desnatado 5% (Wako Chemicals, 

EUA) ou albumina de soro bovino 5% (BSA 5%, Cell Signaling Technology), em 

TBS-T (Tris buffered saline with Tween 1%- TBS-T) por uma hora em temperatura 

ambiente, sob agitação, de acordo com as recomendações para cada anticorpo 

utilizado. Em seguida, as membranas foram lavadas em TBS-T e incubadas 

overnight com os anticorpos primários anti-HMGB1 monoclonal de coelho (1:800; 

Abcam, Inc., Cambridge, MA, EUA), anti-AGE monoclonal de camundongo (1:250; 

Transgenic, Inc., Kobe, Japão), anti-NFκB fosforilado policlonal de coelho (1:200; 

Bioss, Inc., Woburn, MA, EUA), anti-p44/42 MAPK (ERK1/2) fosforilado monoclonal 

de coelho (1:1000; Cell Signaling Technology, Inc., Danvers, MA, EUA), anti-p44/42 

MAPK (ERK1/2) total (1:1000; Cell Signaling Technology, Inc., Danvers, MA, EUA), 

anti-ciclina D1 monoclonal de coelho (1:650; Abcam, Inc., Cambridge, MA, EUA), 

anti-RAGE policlonal de coelho (1:100; GeneTex, Inc., Irvine, CA, EUA),  anti-bax 

monoclonal de coelho (1:1000; Abcam, Inc., Cambridge, MA, EUA), anti-p53 

monoclonal de coelho (1:500; Abcam, Inc., Cambridge, MA, EUA), anti-p53 

fosforilado Ser 15 monoclonal de coelho (1:900; Abcam, Inc., Cambridge, MA, EUA), 

anti-caspase-3 clivada policlonal de coelho (Asp175) (1:500; Cell Signaling) e anti-β-

actina de coelho (1:100; Cell Signaling Technology). Após incubação, as membranas 

foram lavadas com TBS-T e incubadas com anticorpo secundário IgG HRP 

(horseradish peroxidase) anti-coelho ou anti-camundongo, diluído em solução de 

bloqueio, por 60 minutos, de acordo com o anticorpo utilizado. A imunoreatividade foi 

detectada por quimioluminescência com ECL Plus Western Blotting Detection 

System (Amersham, Uppsala, Suécia) e as imagens foram analisadas com o 

Luminescent Image Analyser (LAS-3000; Fuji Film Inc., Japão). 

4.1.16    Extração de RNA 

A segunda parte das amostras de GSM foi removida do RNA later (Ambion 

Inc., Austin, TX, EUA) e triturada em nitrogênio líquido até se reduzir a pó com o 
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SKMill SK-100 (Tokken, Japão). Em seguida as amostras foram lisadas em 750 µl 

de Qiazol (Qiagen, Chatsworth, CA, EUA). 

O RNA total foi isolado com o RNeasy plus Mini kit (Qiagen, Chatsworth, CA, 

EUA) de acordo com as recomendações do fabricante. Em seguida, foi realizado o 

tratamento com Turbo DNase Free ( Life Technologies, EUA).  

A concentração e pureza do RNA foram determinadas em Nanodrop (Thermo 

Fisher Scientific Inc., Paisley, PA, RU) com comprimento de onda de 260 e 280 nm e 

armazenado a -80°C até o momento de sua utilização.  

4.1.17    PCR quantitativo em tempo real (qRT-PCR) 

De acordo com as instruções do fabricante, 1µg de RNAm foi misturado com 

T7-(dt)24 primer contendo a sequência promotora da T7 RNA polimerase. Foi 

realizada a transcrição reversa para cDNA e síntese da dupla fita de cDNA com 

Super Script VILO Master Mix (Life Technologies, EUA) na termocicladora Dice 

(TAKARA, Japão). Uma quantidade de 2µl de cDNA foi submetida ao qRT-PCR 

usando as sondas TaqMan (Life Technologies, EUA) para os genes: HMGB1 (Rn 

02377062_g1), RAGE (Rn 015753_g1) e β-actina (Rn 01412977_g1), como controle 

interno. Utilizamos o Roche Master Mix e o equipamento Corbett (Qiagen, 

Chatsworth, CA, EUA). Duas análises independentes foram realizadas e, a média e 

a expressão relativa dos genes foram calculados em relação à expressão de β-

actina para cada amostra. 
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4.2    Fase 2 

4.2.1 Animais 

A pesquisa foi conduzida de acordo com os princípios éticos de cuidados com 

animais de laboratório (86/609/CEE). O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética 

no Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de Odontologia da Universidade de São 

Paulo- FOUSP Protocolo 011/2014, adendo nº 025/2015 (Anexo).  

Foram utilizadas ratas da raça Wistar, com 12 semanas de vida, mantidas no 

Biotério da Faculdade de Odontologia de São Paulo (FOUSP), com peso corporal de 

200g-250 g. Durante o período experimental os animais foram colocados em gaiolas 

individuais com livre acesso à água e alimento. Os animais foram divididos em 

diabéticos (D) e controles (C), sendo aleatoriamente subdivididos em 3 grupos, C 

(n=10), D (n=7) e DL (n=8), de acordo com a dose de irradiação a ser aplicada: C- D 

(0 J/cm2) e DL (20 J/cm²) (Tabela 4.1). 

A indução de diabetes e a ILBP foram realizadas de acordo com os 

procedimentos descritos na fase 1 (Figura 4.1). 

 

4.2.2 Determinação da glicemia  

A determinação da glicemia foi realizada com os animais em jejum de 

aproximadamente 12 h, 72 h após a administração da ETZ, para o diagnóstico de 

diabetes (através da coleta de sangue caudal) e no dia da eutanásia (através de 

punção cardíaca), para análise comparativa com a glicemia de diagnóstico. A 

glicemia foi analisada através do glicosímetro (Accu-Chek Advantage- Roche).  
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No momento da eutanásia, foram coletados 20 μl de sangue para análise de 

glicemia via método da PGO (Peroxidase glucose oxidase- PGO). Foram 

considerados diabéticos, os animais que apresentaram glicemia superior a 250 mg 

de glicose/dl de sangue na análise da PGO.  

4.2.3 Obtenção das amostras 

A eutanásia dos animais foi realizada 24 h após o tratamento com laser, por 

destroncamento medular, após anestesia dos animais com Ketamina/Xilasina. Os 

animais foram pesados no início, no 29° dia e no final da fase experimental. As 

GSMs direitas foram imediatamente removidas e colocadas em RNA Later (Ambion 

Inc., Austin, TX, EUA), e armazenadas a 4ºC, para posterior extração de RNA e 

proteínas. As GSMs esquerdas foram imersas em solução fixadora constituída de 

formaldeído a 4% (preparado a partir do paraformaldeído), e deixados overnight a 

4ºC (126).  

Também foi coletado sangue por punção cardíaca em tubos Vacutainer K2 

EDTA® para a análise de ELISA de insulina e de HMGB1 no plasma. 

4.2.4  Análise da Glicemia pelo Método da PGO (Peroxidase Glucose Oxidase -

PGO) 

Os 20 μl de sangue coletados foram transferidos imediatamente para um tubo 

contendo 300 µl de água destilada. O método da Glicose Oxidase foi descrito por 

Bergmeyer (127), sendo que seu fundamento é: 

β- D- Glicose + H2O + O2 → Ácido D – Glucônico + H2O2 

δ – Gluconolactona é primeiramente formada, e espontaneamente hidrolisada a 

ácido D – Glucônico. O Peróxido de Hidrogênio é decomposto pela peroxidase e o 
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oxigênio liberado oxida o doador de hidrogênio DH2 (O-Dianisidina), dando o 

derivado corado D. 

H2O2 + DH2 → 2H2O + D 

A intensidade de cor formada a partir de DH2 é uma medida de quantidade de 

glicose oxidada. O espectro de absorção da cor formada a partir de O-Dianisidina 

tem um pico máximo ao redor de 460nm, porém a reação pode ser monitorada na 

faixa de 425-475 nm.  

4.2.5 ELISA de Insulina e de HMGB1 no plasma 

O sangue coletado em tubos Vacutainer K2 EDTA®, foi imediatamente 

centrifugados a 0,750 x g, por 5 minutos a 4ºC para extração do plasma. As 

amostras foram guardadas a -80°C e analisadas dentro de 15 dias. A determinação 

da concentração de insulina e de HMGB1 no plasma foram feitas através dos kits 

Rat Insulin Elisa Kit (ALPCO, Salem, EUA) e HMGB1 Rat ELISA kit MBS 729203 

(MyBioSource, Inc., San Diego, CA), de acordo com as recomendações do 

fabricante.  

4.2.6 Quantificação de proteína no plasma 

A quantidade de proteína total presente no plasma foi medida com o kit BCA 

Protein assay Kit (Pierce Biotechnology, Rockford, IL, EUA), de acordo com as 

instruções do fabricante. 
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4.2.7 Modelo de avaliação da homeostase (HOMA- Homeostase Model 

Assessment) 

A resistência à insulina (HOMA-IR), sensibilidade à insulina (HOMA-IS) e 

função da célula beta (HOMA-β) foram calculados, utilizando-se os dados do ELISA 

de insulina e a glicemia obtida com a análise de PGO, de acordo com Hsing et al. 

(128) e Park et al. (129) obedecendo às equações abaixo, sendo insulina em jejum 

expressa em mIU/l, e glicemia em jejum em mg/dl: 

HOMA-IR = (insulina em jejum × glicemia em jejum) ÷ 405 

HOMA-IS.= 10000 ÷ (insulina em jejum × glicemia em jejum) 

HOMA-𝛽 = (20 × insulina em jejum) ÷ (glicemia em jejum-3.5)  

4.2.8 Processamento dos espécimes 

Após a fixação, os espécimes foram lavados durante uma hora em tampão 

fosfato a 0,05 M, pH 7,2, desidratados em concentrações crescentes de etanol, 

diafanizados em xilol, infiltrados e incluídos em parafina, para posterior análise 

histológica e imuno-histoquímica. 

4.2.9 Microscopia de luz 

Os blocos de parafina foram cortados com espessura de 4 µm no micrótomo 

Microm HM 360 e posteriormente corados com hematoxilina e eosina. As imagens 

foram obtidas em um microscópio de luz Olympus BX-60 acoplado com o sistema de 

captura de imagens Cell F (Olympus, Tokyo, Japão).  
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4.2.10   Imuno-histoquímica 

Os cortes foram desparafinizados em três banhos de xilol, em temperatura 

ambiente, sendo os dois primeiros banhos de 5 minutos e o terceiro de 4 minutos. 

Em seguida os cortes foram hidratados em concentrações decrescentes de álcool, a 

partir de seis passagens em etanol absoluto, seguido por 3 banhos em etanol 95%, 

durante 1 minuto cada. Posteriormente, lavados em água corrente por 3 minutos.  

Não foi realizada a recuperação de antígeno. As amostras foram incubadas em 

solução de bloqueio de peroxidase (DAKO-S200389, North America Inc., Carpinteria, 

CA, EUA) por 10 minutos. Seguido de três lavagens em tampão fosfato, 5 minutos 

cada. O bloqueio de proteína foi realizado de acordo com as instruções do 

fabricante, com solução de bloqueio da DAKO (X090930, North America Inc., 

Carpinteria, CA, EUA). Os anticorpos anti-HMGB1 monoclonal de coelho (1:250; 

Abcam, Inc., Cambridge, MA, EUA), anti-TNF-α policlonal de coelho (IHC world, 

LLC, Woodstock, MD), anti-NFκB p65 fosforilado policlonal de coelho (1:100; Bioss, 

Inc., Woburn, MA, EUA), anti-ciclina D1 monoclonal de coelho (1:100; Abcam, Inc., 

Cambridge, MA, EUA), anti-RAGE policlonal de coelho (1:20; GeneTex, Inc., Irvine, 

CA, EUA),  anti-bax monoclonal de coelho (1:100; Abcam, Inc., Cambridge, MA, 

EUA), anti-caspase-3 clivada policlonal de coelho (Asp175) (1:200; Cell Signaling), 

foram usados como anticorpos primários, incubados a 4°C overnight. Após 

incubação os cortes foram lavados em tampão fosfato, e incubados com anticorpo 

secundário Histofine Simple Stain Rat MAX-PO por 30 minutos (Nichirei Biosciences, 

Inc., Tokyo, Japão). Após lavagem em tampão fosfato, a revelação foi realizada com 

o cromógeno diaminobenzidina 0,025% (DAB, 3,3-diaminobenzidina K3468- DAKO, 

North America Inc. Carpinteria, CA, EUA), segundo as orientações do fabricante. 

Após lavagem em água corrente por 3 minutos, seguido de um banho em água 

destilada por 1 minuto, os cortes foram contra-corados com hematoxilina, 

desidratados em concentrações crescentes de etanol e imersos em xilol. As lâminas 

foram montadas em Entellan (SEM, Hatfield, PA, EUA) e examinadas em um 

microscópio de luz modelo Olympus BX-60. 
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4.2.11   Extração de proteínas das GSMs 

As amostras foram removidas do RNA later (Ambion Inc., Austin, TX, EUA) e 

trituradas em nitrogênio líquido até se reduzirem a pó com o SKMill SK-100 (Tokken, 

Japão). Em seguida as amostras foram lisadas e homogeneizadas em 250 µl de 

tampão de lise RIPA (Santa Cruz Biotechnology sc-24948). O lisado foi centrifugado 

a 21700 x g 15 minutos a 4°C, e o sobrenadante foi coletado e estocado a -80°C. 

A concentração de proteína total das amostras foi determinada com o BCA 

Protein assay Kit (Pierce Biotechnology, Rockford, IL, EUA) de acordo com a 

metodologia recomendada pelo fabricante. 

4.2.12   ELISA de TNF-α e HMGB1 em GSM 

A partir da proteína extraída das amostras de GSM avaliamos as 

concentrações de HMGB1 e TNF-α, com os kits HMGB1 Rat ELISA kit MBS 729203 

(MyBioSource, Inc., San Diego, CA) e Legend Max Rat TNF-α ELISA kit (Biolegend, 

Inc., San Diego, CA), respectivamente, de acordo com as instruções do fabricante. 

As concentrações destes marcadores de inflamação foram calculadas em relação à 

quantidade de proteína total presente em cada amostra, medida com o kit BCA 

Protein Assay (Pierce Biotechnology, Rockford, IL, EUA), de acordo com o protocolo 

fornecido pelo fabricante. 
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4.2.13   Análise Estatística 

A análise estatística dos diferentes resultados foi realizada com análise de 

variância (ANOVA), com teste de Tuckey, utilizando-se o software Minitab 16. O 

nível de significância de 5% foi considerado para todas as comparações. 
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5 RESULTADOS 

5.1   Fase 1 

5.1.1 Análise dos parâmetros metabólicos 

A observação fisiológica dos animais confirmou os sinais de diabetes nos 

animais que receberam a injeção de estreptozotocina. Polidipsia, poliúria e polifagia 

foram observadas em todos os animais diabéticos. A média de peso corporal dos 

ratos diabéticos diminuiu aproximadamente 8,6 % em relação ao peso inicial 

(P<0,05) dos mesmos (Tabela 5.1). Trinta dias após a indução do diabetes, a 

glicemia em jejum dos animais diabéticos foi 3,28 vezes maior do que a dos 

controles (P<0,05) (Tabela 5.1). A ILBP não alterou a glicemia dos animais 

irradiados. 
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Tabela 5.1 - Parâmetros metabólicos. Peso corporal e níveis de glicemia nos grupos C, D e DL (n=9), 

medidos 72 h após a indução do diabetes (inicial) e no dia da eutanásia (final). O DM 
resultou em aumentou significante da glicemia dos animais e em redução do peso 
corporal das ratas. A irradiação não alterou a glicemia dos animais irradiados. (*p < 0,05) 
vs. Grupo C; # p < 0,05) vs. tempo inicial para o mesmo grupo). Os valores estão 
apresentados como média ± desvio padrão 

 

 

Grupo Inicial Final Inicial Final

C 200 ± 11 229 ± 27 # 130 ± 23 151 ± 29

D 210 ± 13 191 ± 23 * 474 ± 122 * 496 ± 95 *

DL 205 ± 12 188 ± 18 * 446 ± 126 * 375 ± 158 *

Peso corporal (g) Glicemia (mg/dl)

 

5.1.2 Análise das vias de sinalização de inflamação, proliferação e apoptose 

A estrutura da glândula submandibular foi examinada com hematoxilina e 

eosina em microscopia de luz para avaliar possíveis alterações morfológicas. O 

grupo controle apresenta a típica característica das unidades secretoras terminais e 

ductos (Figura 5.1 A). No grupo diabético, o tamanho das unidades secretoras 

terminais parecem diminuídas, sugerindo uma atrofia acinar (Figura 5.1 B). A ILBP 

parece atenuar esta alteração morfológica (Figura 5.1 C) 

No presente estudo, a presença da proteína HMGB1 pode ser observada em 

coloração marrom fortemente marcada em núcleo de células dos ductos, estriado e 

excretor, em GSM de animais diabéticos, além de células endoteliais (Figura 5.1 E e 

F). No grupo controle, a marcação é menos intensa, aparecendo apenas no núcleo 

de algumas células do ducto excretor (Figura 5.1 D). Adicionalmente, os níveis de 

mRNA de RAGE e HMGB1 sofreram tendência de aumento nos animais diabéticos 

(Figura 5.2). A ILBP parece reduzir a transcrição de HMGB1 e RAGE (Figura 5.2), e 

tende a diminuir o acúmulo de HMGB1 neste tecido (Figura 5.3). 
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Figura 5.1 -  A, B e C: Morfologia da GSM do grupo controle (C), diabético (D) e diabético tratado com 
laser (DL). Em B, o tamanho dos ácinos, no grupo D, aparenta estar diminuído em 
relação aos dos grupos C e DL. D, E e F: Análise imuno-histoquímica para HMGB1 nos 
grupos C, D, DL (n=1). Em D, marcação menos intensa, em alguns núcleos de células do 
ducto excretor e estriado no grupo controle. Em E, a localização de HMGB1 foi 
observada em coloração marrom intensa em núcleos de células do ducto estriado no 
grupo diabético (setas). Em F, marcação em núcleo de células do ducto excretor (DE), 
estriado (DS) e células endoteliais no grupo diabético irradiado. DI, ducto intercalar; DE, 
ducto excretor; DS, ducto estriado; DG, ducto granuloso; VS, vaso sanguíneo. Barra com 
50 µm 
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Figura 5.2 -  Expressão relativa de mRNA via qRT-PCR (n=1). Duas análises independentes foram 
realizadas com triplicata amostral e, a média e a expressão relativa dos genes foram 
calculadas em relação à expressão de β-actina para cada amostra 

 

 

 

 

Figura 5.3 -  ELISA de HMGB1 (n=1) indica um aumento dos níveis de HMGB1 no grupo D em 
relação ao controle, com redução desta expressão no grupo DL 
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Figura 5.4 -  Análise imuno-histoquímica de AGE (A-C) e RAGE (D-F). Em A, ausência de marcação 
no grupo controle (C). Em B, marcação intensa no citoplasma de células do ducto 
estriado (setas) e excretor. Em C, marcação menos intensa em células do ducto 
excretor. Em D, ausência de marcação para RAGE no grupo controle. Em E, marcação 
intensa em citoplasma de células do ducto estriado e intercalar (setas). Em F, marcação 
menos intensa em células do ducto excretor. DI, ducto intercalar; DE, ducto excretor; DS, 
ducto estriado. Escala de 50 µm 
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Figura 5.5 -  A-C: Imuno-histoquímica para NFκB fosforilado para os grupos C, D e DL (n=1). Em A, 
ausência de marcação. Em B, marcação em cor acastanhada em células do ducto 
estriado (seta). Em C, ausência de marcação. DE, ducto excretor; DS, ducto estriado. 
Escala de 50 µm. D: Análise de Western blotting para marcadores de inflamação, 
HMGB1, AGE, RAGE e NFκB fosforilado e marcadores de apoptose bax, p53 fosforilado 
na Ser 15, p53, e caspase-3. O peso molecular das proteínas estudadas foi avaliado 
com um marcador padrão, sendo: HMGB1 (25 kDa), AGE (não-especificado), RAGE (46 
kDa), NFκB fosforilado (65 kDa), bax (21 kDa), p53 fosforilado (53 kDa), p53 (53 kDa), 
caspase-3 clivada (17-19 kDa) e β-actina (42 kDa) 
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A análise imuno-histoquímica de AGE, RAGE (Figura 5.4) mostra a localização 

destes marcadores inflamatórios no citoplasma de ductos intercalares, estriados e 

excretores nos animais diabéticos, com ausência de marcação nos controles. Da 

mesma forma, o fator de transcrição NFκB foi localizado em células do ducto 

estriado nos animais do grupo D, com ausência de marcação nos grupos D e DL 

(Figura 5.5). 

Na análise de Western blotting para a via de sinalização de RAGE e de seus 

ligantes, observa-se que a ILBP diminuiu os marcadores inflamatórios HMGB1, AGE 

e RAGE nos animais diabéticos (grupo DL), possivelmente regulando a ativação de 

NFκB (Figura 5.5 D). A expressão de proteínas pró-apoptóticas como bax, p53 

fosforilado na Ser 15, uma etapa inicial na ativação da p53 intranuclear (130), e 

caspase-3 clivada também parece sofrer aumento na GSM de ratas diabéticas 

(grupo D) e tende a diminuir após a irradiação (grupo DL) (Figura 5.5). 

A proteína inflamatória TNF-α e o marcador relacionado à apoptose via 

mitocondrial bad, foram localizados no citoplasma de ductos estriados nos animais 

diabéticos que não receberam a irradiação (grupo D), com ausência de marcação no 

grupo C, e pouca ou nenhuma marcação no grupo DL (Figura 5.6 C e F, 

respectivamente). 
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Figura 5.6 -  Imuno-histoquímica para TNF-α (A-C) e bad (D-F) nas GSMs (n=1). Em A, ausência de 
marcação no grupo C. Em B, marcação em marrom acastanhado no citoplasma de 
células do ducto estriado (seta), no grupo D. Em C, marcação menos intensa em apenas 
algumas células do ducto estriado, no grupo DL. Em D, ausência de marcação para bad 
no grupo C. Em E, observou-se a localização de bad no citoplasma de células do ducto 
estriado (seta). Em F, ausência de marcação no grupo DL. DE, ducto excretor; DS, ducto 
estriado. Escala com 50 µm 
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Figura 5.7 - Imunomarcação para bax e caspase-3 clivada (n=1). Em A, ausência de marcação para 
bax no grupo controle. Em B, espécime do grupo diabético, mostrando marcação positiva 
no citoplasma de células do ducto estriado (seta). Em C, espécime do grupo diabético 
irradiado, com ausência de marcação. Em D, ausência de marcação para caspase-3 
clivada no grupo controle. Em E, presença de marcação para caspase-3 clivada no 
citoplasma de células do ducto estriado, no grupo diabético (seta). Em F, marcação leve 
em algumas células do ducto excretor e estriado. DE, ducto excretor; DS, ducto estriado. 
Barra com escala de 50 µm 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Figura 5.8 -  Análise de TUNEL (n=1). Em A e C, ausência de corpos apoptóticos. Em B, em 
coloração marrom, há presença de células apoptóticas (seta). DE, ducto excretor; DS, 
ducto estriado. Barra com escala de 50 µm 
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A figura 5.7 mostra a localização das proteínas pró-apoptóticas bax e caspase-

3 clivada no citoplasma de algumas células dos ductos estriados da GSM do grupo 

diabético (D), com ausência de marcação positiva no grupo controle (C) e ausência 

de marcação para bax ou marcação leve para caspase-3 clivada em algumas células 

do ducto estriado e excretor no grupo diabético irradiado (DL). A análise de TUNEL 

indica a presença de células apoptóticas apenas nos animais diabéticos não-

irradiados (D) (Figura 5.8). 

A análise de dupla imunofluorescência para bax e HMGB1, mostra a co-

localização destes marcadores em células endoteliais e em ductos, estriado e 

excretor, em GSM do grupo D. No grupo DL, esta marcação parece ter sido 

atenuada (Figura 5.9 C e F).   
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Figura 5.9 -  Co-localização de bax e HMGB1 por dupla imunofluorescência (n=1). Bax em coloração 
verde. HMGB1 em coloração vermelha. Em A e D, presença de dupla marcação leve em 
ductos, estriado e excretor, bem como em células endoteliais. Em B e E, observamos a 
dupla marcação positiva intensa em células endoteliais e dos ductos, estriado e excretor. 
Em C e F, esta expressão foi atenuada pela irradiação com laser. DE, ducto excretor. 
DS, ducto estriado. EN, células endoteliais. Aumento original de 20X 
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A análise de imuno-histoquímica para cAMP e CREB, mostrou a localização do 

AMP cíclico no citoplasma de células do ducto estriado, principalmente no grupo DL 

(Figura 5.10 C). Da mesma forma, a proteína CREB fosforilada foi observada no 

núcleo de células dos ductos, no grupo controle e diabético, sendo adicionalmente 

expressa também em núcleo de células acinares, no espécime do grupo DL (Figura 

5.10 F).  

A análise de western blotting sugere uma diminuição de ciclina D1 e ERK 

fosforilado no grupo D, com aumento da expressão destas proteínas no grupo DL 

(Figura 5.11). A imunomarcação para ERK mostra sua presença apenas em células 

do ducto estriado no grupo DL (Figura 5.12 C). Já a localização de ciclina D1 pode 

ser observada em células dos ductos nos três grupos (Figura 5.12 D-F). 
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Figura 5.10 - Análise imuno-histoquímica para cAMP, CREB fosforilado (n=1). Em A, espécime do 
grupo controle, ausência de marcação para cAMP. Em B, espécime do grupo diabético, 
marcação leve no citoplasma de algumas células do ducto estriado. Em C, espécime 
do grupo diabético irradiado, marcação em citoplasma de células do ducto estriado 
(seta). Em D, marcação leve de CREB fosforilado em alguns núcleos de células do 
ducto estriado, no grupo controle. Em E, presença de CREB fosforilado em alguns 
núcleos do ducto estriado e excretor, no grupo diabético. Em F, marcação abundante 
em núcleo de células acinares e dos ductos estriados (seta), no grupo diabético 
irradiado. DE, ducto excretor; DS, ducto estriado. Barra com escala de 50 µm 
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Figura 5.11 - Análise de Western blotting para ciclina D1, ERK fosforilado e ERK total (n=1). Da 
esquerda para a direita: controle (C), diabético (D) e diabético com laser (DL). O 
tamanho das proteínas foi avaliado com marcador padrão, sendo: ciclina D1 (36 kDa), 
ERK fosforilado (42,44 kDa) e ERK total (42,44 kDa) 

 

  

 

Na dupla imunofluorescência para ERK e CREB fosforilado observa-se dupla 

marcação positiva em células dos ductos, estriado e excretor, no espécime do grupo 

DL (Figura 5.13 C e F), enquanto pouca marcação foi observada nos ductos 

estriados no grupo D (Figura 5.13 B e E). Nossos resultados da fase 1 sugerem um 

mecanismo de ação para o laser ilustrado na Figura 5.14. 
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Figura 5.12 -  Análise imuno-histoquímica para ERK fosforilado e ciclina D1 (n=1). Em A, espécime 
do grupo controle, ausência de marcação para ERK. Em B, espécime do grupo 
diabético, ausência de marcação. Em C, marcação positiva para ERK fosforilado, em 
coloração acastanhada, em núcleo de células do ducto estriado (seta). Em D, 
marcação leve para ciclina D1, em alguns núcleos de células do ducto excretor (seta), 
no grupo controle. Em E, marcação leve, em células do ducto estriado, no grupo 
diabético. Em F, marcação em núcleo de células do ducto estriado (seta), no grupo 
diabético irradiado. DE, ducto excretor; DS, ducto estriado. Barra com escala de 50 µm 
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Figura 5.13 - Dupla imunofluorescência para CREB e ERK (n=1).  Em A e D, espécime do grupo 
controle, co-localização de CREB e ERK fosforilados em células do ducto estriado e 
excretor. Em B e E, espécime do grupo diabético, dupla marcação foi observada em 
células do ducto excretor, com pouca marcação em ducto estriado. Em C e F, 
espécime do grupo diabético irradiado, co-localização de ERK e CREB fosforilados em 
células do ducto estriado e excretor. DE, ducto excretor; DS, ducto estriado. Aumento 
original de 20X 
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Figura 5.14 - Mecanismo de ação proposto para a ILBP em GSM de ratas diabéticas. Diabetes 
resulta em aumento de marcadores de inflamação, como HMGB1 e AGE. A ILBP pode 
diminuir a expressão destes marcadores e consequentemente, sua interação com o 
receptor RAGE, diminuindo a fosforilação de NFκB e sua translocação para o núcleo, 
onde este fator regula a transcrição de marcadores inflamatórios tais como, TNF-α, 
HMGB1 e RAGE, alimentando de forma contínua o estado de inflamação. A ILBP pode 
diminuir a apoptose através da redução da expressão de TNF-α, bax e bad, 
consequentemente diminuindo a formação de caspase-3 clivada. Além disso, a ILBP 
pode aumentar a concentração de cAMP, estimulando a fosforilação de CREB na Ser 
133, que juntamente com ERK, resultaria no acúmulo de ciclina D1 e favoreceria a 
proliferação celular 
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5.2    Fase 2  

5.2.1 Análise dos parâmetros metabólicos 

A análise da glicemia com glicosímetro (Figura 5.15) mostra que a glicemia dos 

controles apresentou uma média de 89 ± 4 mg de glicose/dl de sangue, aumentando 

cerca de 4,6 vezes nos animais diabéticos, para 412 ± 83 mg/dl, após 72 h de 

indução com estreptozotocina (p< 0,05). A ILBP, no entanto, reduziu a glicemia dos 

animais diabéticos irradiados (grupo DL) em 31,1% quando comparado aos 

diabéticos não-irradiados, atingindo uma média de 250±76 mg/dl (p < 0,05). Esta 

redução foi de 27% quando comparamos os níveis de glicemia inicial e final do 

grupo DL (p < 0,05). 

A análise da glicemia, no 30° dia experimental, através do método bioquímico 

da PGO (Figura 5.16), também mostrou uma redução da glicemia após ILBP nos 

animais diabéticos. Os animais diabéticos apresentaram média de glicemia de 306 ± 

71 mg de glicose/dl de sangue, aproximadamente 2,3 vezes maior do que a média 

dos animais controles, a qual foi de 129 ± 13 mg de glicose/dl de sangue (p < 0,05). 

E, após a irradiação, a glicemia dos animais irradiados diminuiu 33,6% em relação 

aos diabéticos não-irradiados, resultando em uma média de 203 ± 71 mg de 

glicose/dl de sangue (p < 0,05).  
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Figura 5.15 - Glicemia em jejum (mg de glicose/dl de sangue), aferida com glicosímetro 72h após a 
indução do diabetes e no 30º dia. O DM resultou em aumentou significante da glicemia 
dos animais induzidos (D e DL) em relação ao grupo controle (C). A ILBP diminuiu 
significantemente a glicemia dos animais irradiados (DL). (*p < 0,05 vs. Grupo C; # p < 
0,05 vs. Grupo D, dentro do mesmo tempo experimental e vs Grupo DL inicial). Grupo 
C n=10, grupo D n=7, e grupo DL n=8. Os valores estão apresentados como média ± 
desvio padrão  
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Figura 5.16 - Glicemia em jejum (mg/dl), aferida pelo método bioquímico da PGO no 30º dia 
(eutanásia). O DM resultou em aumentou significante da glicemia dos animais 
induzidos (D e DL) em relação ao grupo controle (C). A ILBP diminuiu significantemente 
a glicemia dos animais irradiados (DL). (*p < 0,05 vs. Grupo C; # p < 0,05 vs. Grupo D). 
Grupo C n=10, grupo D n=7, e grupo DL n=8. Os valores estão apresentados como 
média ± desvio padrão 

 

 

 

Quanto ao peso corporal dos animais durante o período experimental (Figura 

5.17), observamos que, no dia primeiro, os animais dos três grupos apresentavam 

valores de peso corporal semelhantes entre si, sendo controles (C) com 186 ± 5 g, 

diabético (D) 204 ± 11 g e diabético irradiado (DL) com 198 ± 8 g. No 29° dia, o peso 

corporal médio dos diabéticos (D e DL) diminuiu consideravelmente em relação ao 

dos controles (C), 25,1% menor no grupo D e 23,4% menor no grupo DL, 160 ± 22 g 

e 164 ± 24 g, respectivamente (p < 0,05). No 30° dia, após 12 h de jejum, todos os 

animais perderam em média 15 g, mas isto não foi estatisticamente significante. 

Desta forma, no 30° dia, todos os diabéticos apresentaram redução do seu peso 

corporal em relação aos seus respectivos pesos iniciais, 141 ± 15 g no grupo D e 

150 ± 35 g no grupo DL, correspondente a 69% e 75% da média de seu peso inicial, 

respectivamente (p < 0,05). 
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Figura 5.17 - Peso corporal (g). Os animais foram pesados no dia 1°, 29° no 30º dia (eutanásia). O 
DM resultou em diminuição significante do peso corporal dos animais induzidos (D e 
DL) em relação ao grupo controle (C) no 29° e 30° dias. Os animais diabéticos (D e DL) 
em seu 30° dia apresentaram redução de peso significativa em relação aos seus 
respectivos pesos iniciais. A irradiação com o laser de baixa potência não teve 
influência sobre o peso dos animais irradiados (DL). (*p < 0,05 vs. Grupo C no mesmo 
tempo experimental; # p < 0,05) vs. tempo inicial para o mesmo grupo). Grupo C n=10, 
grupo D n=7, e grupo DL n=8. Os valores estão apresentados como média ± desvio 
padrão 

 

 

 

A quantidade de proteína total no plasma medido com o kit de BCA, revelou 

que nos animais diabéticos (grupos D e DL) houve diminuição de 29,4% na 

quantidade de proteínas totais presentes no plasma em relação à encontrada nos 

controles (C) (p < 0,05), sendo 2,07 ± 0,11 mg/ml, 1,46 ± 0,21 mg/ml e 1,46 ± 0,14 

mg/ml nos grupos C, D e DL, respectivamente (Figura 5.18).
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Figura 5.18 - Quantificação das proteínas totais presentes no plasma do grupo controle (C), diabético 
(D) e diabético irradiado (DL) em mg de proteína total/ ml de plasma sanguíneo. O DM 
resultou em diminuição significativa das proteínas totais no plasma dos animais 
induzidos com estreptozotocina (D e DL), em relação ao grupo controle (C). (*p < 0,05) 
vs. Grupo C). Grupo C n=10, grupo D n=7, e grupo DL n=8. Os valores estão 
apresentados como média ± desvio padrão 

 

 

 

Visto que a ILBP teve uma forte influência na redução dos valores de glicemia 

nas ratas diabéticas irradiadas, investigamos as possíveis alterações nos níveis de 

insulina e de HMGB1 no sangue destes animais com o teste de ELISA. Nossos 

achados indicam que os níveis de insulina nos três grupos foram similares, sendo 

sua média de 0,21 ± 0,05 ng/mg de proteína total no grupo controle (C), 0,32 ± 0,11 

ng/mg no grupo diabético (D) e 0,29 ± 0,13 ng/mg no grupo diabético irradiado (DL) 

(Figura 5.19). Em relação aos níveis de HMGB1 no plasma (Figura 5.20), o DM 

resultou em um aumento de 47,4% nos níveis de HMGB1, 12,8 ± 1,3 ng/mg de 

proteína total no grupo D, em relação ao controle com 8,6 ± 0,94 ng/mg (p < 0,05). A 

ILBP não alterou a quantidade de HMGB1 presente no plasma dos animais 

irradiados, 12,9 ± 1,8 ng/mg. 
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Figura 5.19 - Níveis de insulina medidos com ELISA, em ng/mg de proteína total presente no 
sangue. Não houve diferença significativa entre os níveis de insulina nos três grupos, 
controle (C), diabetes (D) e diabetes com laser (DL). Grupo C n=10, grupo D n=7, e 
grupo DL n=8. Os valores estão apresentados como média ± desvio padrão 
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Figura 5.20 - Níveis de HMGB1 medidos com ELISA, em ng/mg de proteína total presente no 
plasma. O DM levou ao aumento significativo dos níveis de HMGB1 no plasma dos 
animais induzidos (D e DL). A ILBP não alterou os níveis plasmáticos deste marcador 
inflamatório (DL). (*p < 0,05 vs. Grupo C). Grupo C n=10, grupo D n=7, e grupo DL n=8. 
Os valores estão apresentados como média ± desvio padrão 

 

 
 

 

Relacionando nossos dados de glicemia, via método bioquímico da PGO, com 

os valores de insulina obtidos com o teste de ELISA, utilizamos o Modelo de 

avaliação da homeostase (25) para estimar a resistência à insulina (HOMA-IR), 

sensibilidade à insulina (HOMA-IS) e função das células beta (HOMA-β).  

Os valor médio de HOMA-IR calculado para as ratas do grupo controle (C) foi 

de 4,19 ± 1,4, enquanto nos diabéticos (D) este valor foi 2,35 vezes maior, com 

média de 9,88 ± 2,3 (p < 0,05). A diminuição do HOMA-IR foi observado no grupo 

diabético que recebeu a irradiação com o laser (DL) (p < 0,05), com média de 6,23 ± 

3,1, similar ao valor encontrado no grupo controle (Figura 5.21). 
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Figura 5.21 - HOMA-IR dos animais do grupo controle (C), diabético (D) e diabético com laser (DL). 
O DM levou ao aumento significativo do HOMA-IR no grupo não-irradiado (D). A ILBP 
nos animais diabéticos reduziu estes valores para níveis similares aos encontrados nos 
controles. (*p < 0,05 vs. Grupo C; # p < 0,05 vs. grupo D). Grupo C n=10, grupo D n=7, 
e grupo DL n=8. Os valores estão apresentados como média ± desvio padrão 

 
 

 

 

O HOMA-IS dos animais normais, grupo controle (C), teve média de 6,37 ± 1,6. 

O DM resultou em queda de 58,5% deste valor para 2,64 ± 0,74 no grupo D (p < 

0,05). Após a ILBP, estes valores aumentaram nos animais diabéticos (DL), com 

média de 5,36 ± 3,9, similar à encontrada nos controles (Figura 5.22).  



84 

 

 

Figura 5.22 - HOMA-IS dos animais do grupo controle (C), diabético (D) e diabético com laser (DL). 
O DM levou a uma diminuição significativa do HOMA-IS no grupo não-irradiado (D). A 
ILBP no grupo DL aumentou estes valores para níveis similares aos encontrados nos 
controles. (*p < 0,05 vs. Grupo C). Grupo C n=10, grupo D n=7, e grupo DL n=8. Os 
valores estão apresentados como média ± desvio padrão 

 

 

 

A função de células beta (HOMA-β) de animais normais, grupo controle, teve 

média de 2,05 ± 0,4. A indução de diabetes com estreptozotocina resultou em queda 

deste valor para 53,65% em relação ao grupo controle, com média de 0,95 ± 0,4 no 

grupo D (p < 0,05). O laser aumentou o HOMA-β dos animais irradiados em 48,4%, 

com valor médio de 1,41 ± 0,77 no grupo DL, similar ao grupo controle (Figura 5.23).  
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Figura 5.23 - HOMA-β dos animais do grupo controle (C), diabético (D) e diabético com laser (DL). O 
DM levou a uma diminuição significativa do HOMA-β no grupo não-irradiado (D). A 
ILBP no grupo DL aumentou estes valores para níveis similares aos encontrados nos 
controles (DL). (*p < 0,05 vs. Grupo C). Grupo C n=10, grupo D n=7, e grupo DL n=8. 
Os valores estão apresentados como média ± desvio padrão 

 

 

 

5.2.2 Análise das vias de sinalização de inflamação, proliferação e apoptose 

Em microscopia de luz, não observamos diferenças entre os três grupos, todos 

com características normais de GSM (Figura 5.24 A-C). Não há indícios de atrofia 

acinar, bem como aumento de tecido conjuntivo ao redor dos ácinos, infiltrado 

inflamatório ou presença de corpos apoptóticos.  
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Figura 5.24 - A-C: Microscopia de luz com hematoxilina e eosina (n=3) mostra uma morfologia 
normal de GSM, sem diferenças entre os grupos controle (C), diabético (D) e diabético 
com laser (DL), não há presença de infiltrado inflamatório ou sinais de apoptose. D-F: 
Imunomarcação para HMGB1 (n=3). Em D, espécime do grupo controle, marcação leve 
em núcleo de células dos ductos, estriado e excretor, com presença de HMGB1 
também em tecido conjuntivo perivascular. Em E, espécime do grupo diabético, 
marcação intensa para HMGB1 em células endoteliais (seta) e no tecido conjuntivo 
adjacente, além de núcleos de células dos ductos, excretor e estriado. Em F, espécime 
do grupo diabético irradiado, marcação em células do endotélio (seta) e do tecido 
conjuntivo perivascular, bem como núcleos dos ductos, estriado e excretor. DE, ducto 
excretor; DS, ducto estriado; VS, vaso sanguíneo. Escala de 50 µm 
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O HMGB1 foi localizado principalmente no núcleo de células endoteliais dos 

animais diabéticos, bem como em células do tecido conjuntivo perivascular 

adjacente (Figura 5.24 E e F). Observamos também a presença de marcação em 

núcleo de células do ducto excretor e estriado em todos os grupos (Figura 5.24 D-F) 

Nossos achados mostram que o DM resultou em aumento deste marcador 

inflamatório no grupo D quando comparado com o grupo C, sendo os valores médios 

de 15,06 ± 13,7 ng/mg de proteína e 0,09 ± 0,02 ng/mg de proteína para o grupo D e 

C, respectivamente (p < 0,05). A ILBP reduziu estes níveis de HMGB1 nos animais 

diabéticos em 96,6%, para o valor médio de 0,5 ± 0,24 ng/mg de proteína no grupo 

DL, similar ao encontrado no grupo controle (C) (Figura 5.25).  

 

Figura 5.25 - ELISA de HMGB1 para quantificação desta proteína em GSM dos animais do grupo 
controle (C), diabético (D) e diabético com laser (DL). O DM levou ao aumento 
significatico dos níveis de HMGB1 em GSM no grupo não-irradiado (D). A ILBP reduziu 
esta alteração nos diabéticos irradiados (DL) para níveis similares aos encontrados nos 
controles (C). (*p < 0,05 vs. Grupo C). Grupo C n=4, grupo D n=5, e grupo DL n=5. Os 
valores estão apresentados como média ± desvio padrão 

 

 

 

Da mesma forma, os níveis de TNF-α nos animais diabéticos (grupo D) 

atingiram uma média de 3,23 ± 1,2 pg/mg de proteína total, o que corresponde ao 

aumento de 2,5 vezes em relação ao grupo controle (C), 1,28 ± 0,6 pg/mg de 

proteína (p < 0,05). Após a ILBP, estes níveis reduziram 31,57% em relação aos do 
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grupo D, com média de 2,21 ± 0,78 pg/mg no grupo DL, similar ao valor médio do 

grupo controle (Figura 5.26). 

 

Figura 5.26 - ELISA de TNF-α para quantificação deste marcador inflamatório em GSM dos animais 
do grupo controle (C), diabético (D) e diabético com laser (DL). O DM levou ao 
aumento significatico dos níveis de TNF-α em GSM no grupo não-irradiado (D). A ILBP 
reduziu esta alteração para níveis similares aos encontrados nos controles (DL). (*p < 
0,05 vs. Grupo C). Grupo C n=6, grupo D n=6, e grupo DL n=7. Os valores estão 
apresentados como média ± desvio padrão 

 

 

 

 

A imunomarcação para RAGE mostrou sua localização em células acinares, 

células dos ductos excretor, estriado e granuloso; bem como em células endoteliais 

e do tecido conjuntivo perivascular nos três grupos, sendo mais intenso nos animais 

diabéticos (Figura 5.27 A, B e C). 

 A análise imuno-histoquímica para NFκB fosforilado indica sua presença em 

alguns núcleos e citoplasmas apenas de células do ducto excretor e no tecido 

conjuntivo perivascular no grupo C (Figura 5.27 D). Sendo visualizado, de forma 

mais intensa, também em núcleo e citoplasma de células dos ductos, estriado e 

granuloso, e tecido conjuntivo perivascular nos animais diabéticos, grupos D e DL 

(Figura 5.27 E e F). 
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Figura 5.27 - Imuno-histoquímica para RAGE e NFκB fosforilado (n=3). Em A, espécime do grupo 
controle, marcação leve para RAGE em núcleo de algumas células acinares, bem 
como do ducto excretor e estriado, além de tecido conjuntivo perivascular. Em B, 
marcação positiva intensa, em marrom, em núcleos de células acinares, citoplasma e 
núcleo de células dos ductos, estriado e excretor, células endoteliais e em tecido 
conjuntivo. Em C, marcação positiva em células endoteliais e do tecido conjuntivo 
perivascular, bem como, em citoplasma e núcleo de células dos ductos, excretor e 
estriado, além de alguns núcleos de células acinares. Em D, marcação leve para NFκB 
fosforilado em núcleo de algumas células do ducto excretor e tecido conjuntivo 
perivascular. Em E, marcação intensa, em citoplasma e núcleo de células do endotélio, 
dos ductos excretor (seta), estriado e granuloso, bem como no tecido conjuntivo. Em F, 
marcação mais leve, em núcleo de células dos ductos estriado e excretor, e tecido 
conjuntivo perivascular. DE, ducto excretor; DS, ducto estriado; DG, ducto granuloso; 
VS, vaso sanguíneo. Escala de 50 µm 
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Figura 5.28 - Imuno-histoquímica para TNF-α e bax (n=3). Em A, espécime do grupo controle, 
ausência de marcação para TNF-α. Em B, espécime do grupo diabético, marcação 
intensa em citoplasma de células do ducto estriado (seta) e excretor (seta), bem como 
em tecido conjuntivo. Em C, espécime do grupo diabético irradiado, marcação leve em 
citoplasma de células do ducto estriado e tecido conjuntivo perivascular. Em D, 
marcação leve em tecido conjuntivo perivascular. Em E, marcação intensa em 
citoplasma de células acinares, em ductos, excretor e estriado, além de endotélio e 
células do tecido conjuntivo perivascular. Em F, marcação leve em citoplasma de 
ácinos e ductos. DE, ducto excretor; DS, ducto estriado; DG, ducto granuloso; VS, vaso 
sanguíneo. Escala de 50µm 
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Figura 5.29 - Imuno-histoquímica para ciclina D1 (n=3) e caspase-3 clivada (teste). Em A, espécime 
do grupo controle, marcação positiva em núcleo de células do ducto excretor (seta). Em 
B, marcação positiva em alguns núcleos de células do ducto excretor (seta). Em C, 
marcação em vários núcleos de células do ducto excretor (seta). Em D, ausência de 
marcação para caspase-3 clivada. Em E, ausência de marcação. DE, ducto excretor; 
DS, ducto estriado; DG, ducto granuloso; VS, vaso sanguíneo. Escala de 50 µm 
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A imunomarcação para TNF-α não foi observada no grupo C (Figura 5.28 A), 

no entanto, houve marcação positiva em alguns núcleos e citoplasmas de células do 

ducto excretor e estriado, bem como no tecido conjuntivo dos animais do grupo D 

(Figura 5.28 B), e marcação leve em citoplasma de algumas células do ducto 

estriado e tecido conjuntivo no grupo DL (Figura 5.28 C). 

A localização de bax apresentou-se com marcação leve no tecido conjuntivo ao 

redor dos vasos sanguíneos, no grupo C (figura 5.28 D), observada principalmente 

no citoplasma de células de ácinos e ductos, estriado e excretor, bem como no 

citoplasma de células do tecido conjuntivo perivascular e endotélio, nos grupos D e 

DL (Figura 5.28 E e F). Na imunomarcação para ciclina D1, verificamos sua 

presença em núcleo de células do ducto excretor, nos três grupos (Figura 5.29 A-C). 

Não houve marcação positiva para caspase-3 clivada nos grupos C e D (Figura 5.29 

D e E), portanto, não realizamos esta análise para os outros espécimes. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 Na fase 1 do nosso estudo, embora houve tendência de redução da glicemia 

dos animais diabéticos irradiados, esta redução não foi estatisticamente significante. 

Uma medida adotada na fase 2, foi realizar o jejum dos animais trocando as gaiolas 

dos mesmos, para evitar que restos de ração caídos no interior da gaiola pudessem 

alterar estes valores. Nossos achados mostraram, na fase 2, que a ILBP pôde 

diminuir significantemente a glicemia das ratas diabéticas, aferida com glicosímetro e 

pelo método bioquímico da PGO. Este achado foi consistente com o relatado por 

Simões et al. (3) e Ibuki et al. (123), onde a irradiação com 20 J/cm² também 

resultou em diminuição da glicemia final em relação à inicial, aferida com 

glicosímetro. Da mesma forma, outro trabalho do nosso grupo relatou redução da 

glicemia com irradiação de 5 J/cm² (125). 

No entanto, não houve alteração nos níveis de insulina no sangue, os quais 

foram semelhantes entre os animais controles e diabéticos. Isto pode ser devido ao 

fato de que, em roedores, as fêmeas são menos susceptíveis à indução de diabetes 

com ETZ do que os machos (131, 132), pois o hormônio estradiol nas fêmeas tem 

efeito protetor, sobre as células beta do pâncreas, contra à apoptose induzida por 

estresse oxidativo (133). Da mesma forma, a perda de peso corporal relacionada 

com a indução de DM é menor em fêmeas do que em machos (134). Portanto, 

dependendo da dose, espécie, idade, sexo, entre outros fatores, a ETZ pode induzir 

um estado de DM dependente de insulina, semelhante ao DM1, pela completa 

destruição de células beta pancreáticas, ou pode desenvolver uma resistência à 

insulina periférica e alterar a secreção de insulina no pâncreas, semelhante ao DM2, 

DM não-dependente de insulina (135). 

A redução na glicemia pode estar correlacionada com a diminuição da 

resistência à insulina (HOMA-IR) e com a melhora da sensibilidade à insulina 

(HOMA-IS) e função de células beta (HOMA-β) nas ratas diabéticas irradiadas com o 

laser. 

O modelo de análise da homeostase (25) é derivado de um cálculo matemático 

para acessar o balanço entre a produção de glicose hepática e a secreção de 

insulina através da avaliação dos níveis de glicose e de insulina em jejum (136), uma 

medida menos cara e invasiva, mas validada para seres humanos, quando 
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comparado ao “padrão-ouro”, que consiste no clamp euglicêmico hiperinsulinêmico e 

clamp hiperglicêmico (137, 138). Atualmente, não existem medidas padrões para 

estes valores em roedores, no entanto, muitos estudos utilizam este modelo para 

acessar a resistência à insulina e sensibilidade a este hormônio, com base em 

valores comparativos de um grupo controle, com animais considerados normais 

(139-141). 

Sabe-se que RAGE e seus ligantes são modulados pelos níveis de glicose no 

sangue, e o controle da glicemia reduz esta via de sinalização (38, 142). Vários 

estudos mostraram uma relação entre glicemia e os níveis destes marcadores 

inflamatórios, bem como as complicações deles decorrentes (32, 48, 143). Um 

estudo com camundongos com deleção de HMGB1 sistêmico, observou morte de 

todos os recém-nascidos devido à hipoglicemia letal (144). 

Curiosamente, nossos achados mostraram que após a ILBP houve redução 

significativa da glicemia, sem alteração dos níveis de HMGB1 no plasma. Ingels et 

al., também relataram que o controle glicêmico com insulina, em pacientes com 

doenças graves, internados ao longo de sete dias, não pôde reduzir os altos níveis 

de HMGB1 presentes no sangue destes pacientes (145). Indicando que, 

provavelmente, há outras moléculas que participam do mecanismo que regula a 

glicemia nos animais tratados com ILBP.  

Sabe-se que o IGF-I, polipeptídio encontrado no plasma, é sintetizado e 

expresso em glândulas salivares de roedores (146, 147) e seres humanos (148). 

Além disso, sabe-se que ele pode desempenhar funções semelhantes à insulina, 

como estimulação da translocação dos transportadores de glicose 4 (Glucose 

transporter 4 - GLUT4) para a membrana plasmática, com consequente transporte 

de glicose (149). No entanto, em jejum, seus níveis no sangue diminuem 

consideravelmente (150). Um estudo do nosso grupo mostrou que as alterações na 

glicemia das ratas após a ILBP, não teve relação com as concentrações de IGF-1 

em glândulas salivares, parótidas e GSM (125).  

 Algumas das hipóteses que poderiam explicar as alterações na glicemia 

observada neste estudo têm como base o mecanismo de regulação da homeostase 

de glicose no sangue através do sistema nervoso central. O hormônio leptina, é 

conhecido por regular a glicemia, através de neurônios localizados no hipotálamo, 

que regulam a sensibilidade à insulina em tecidos periféricos (151). A atividade de 

alguns destes neurônios pode ser modulada, através de canais de potássio 
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sensíveis ao ATP, que atuam como um sensor nutricional que inibe a 

gluconeogênese hepática, diminuindo assim a glicemia (152).  É possível que a ILBP 

na região das GSMs possa ter alterado a atividade de neurônios que passam nesta 

região. Um estudo mostrou que a ILBP pode ativar os canais de canais de potássio 

sensíveis ao ATP em cultura de células embrionárias do rim (153). Além disso, há 

presença de leptina em ductos intralobulares de GSM e parótida em seres humanos, 

com presença deste hormônio também na saliva destes pacientes, o que pode 

indicar um mecanismo de secreção de leptina através das glândulas salivares (154). 

No entanto, sabe-se que este hormônio sofre redução no estado de jejum (155), e os 

efeitos da ILBP sobre a secreção ou presença de leptina nas glândulas salivares 

ainda são desconhecidos. 

 Atualmente, têm se propagado uma terapia chamada ILIB (Intravascular Laser 

Irradiation of Blood – ILIB), reportada primeiramente na Rússia, trata-se de uma 

terapia que propõe irradiar veias de pacientes com laser na faixa de comprimento de 

onda de 450-850 nm, via transcutânea ou intravenosa, para tratamentos de 

desordens sistêmicas (156). Um estudo recente com ILIB em pacientes diabéticos 

mostrou redução significativa da glicemia dos pacientes irradiados, alterando a 

presença de metabólitos no plasma, relacionados às vias de metabolismo de 

carboidratos (157). Esta terapia parece aumentar a oxigenação do sangue, 

melhorando o estresse oxidativo e a disfunção mitocondrial em células sanguíneas, 

possivelmente alterando as funções das mesmas (158).  

O aumento de AGE é encontrado no plasma e em tecidos no processo de 

envelhecimento, com formação e deposição acelerada no estado de diabetes (159, 

160). Quando intracelular, AGE pode resultar em estresse do retículo 

endoplasmático, alterando o metabolismo celular e ativando vias de sinalização pró-

apoptóticas (161, 162). Fora da célula, AGE pode se ligar ao seu receptor RAGE, 

desencadeando uma cascata de sinalização para inflamação (163). 

RAGE é um receptor expresso em células do endotélio, do músculo liso, de 

neurônios motores, corticais e periféricos, células mononucleares, miócitos 

cardíacos e pulmonares (164). A ativação de RAGE pela ligação com AGE pode 

induzir a expressão de VEGF e da molécula de adesão vascular 1 (Vascular cell 

adhesion molecule 1- VCAM 1), aumentando a permeabilidade vascular, 

angiogênese e inflamação (165). Nossos achados mostram a localização de RAGE 

em células dos ductos da SMG, além de marcação em células endoteliais. 
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Os níveis de HMGB1, outro ligante de RAGE, aumentaram no plasma das ratas 

diabéticas, esta proteína também foi observada em células endoteliais e em núcleo 

de ductos em SMG. Através de sua ligação com RAGE, HMGB1 pode ativar as 

células endoteliais, aumentando a expressão de moléculas para adesão de 

leucócitos, como ICAM-1 (Intercellular Adhesion Molecule 1 - ICAM-1) e VCAM-1, 

secretando quimiocinas que atraem neutrófilos e monócitos,  tais como IL-8 e MCP-1 

(Monocyte chemoattractant protein 1- MCP-1), produzindo TNF-α, aumentando a 

expressão do próprio RAGE e secretando moléculas que regulam o processo de 

fibrinólise, rompendo a barreira de integridade do endotélio (166, 167). Enquanto a 

presença de HMGB1 extracelular tem efeito inflamatório, sua localização intracelular, 

favorece a sobrevivência da célula. No núcleo, HMGB1 regula a expressão de 

Hsp27 (Heat shock protein 27- Hsp 27), conhecida por regular o citoesqueleto e a 

dinâmica do processo de autofagia celular e mitocondrial (mitofagia), modulando a 

respiração mitocondrial através da remoção de macroméculas ou organelas 

danificadas por estresse celular ou injúria (168).  

Nosso estudo foi o primeiro a investigar a função de HMGB1/AGE/RAGE em 

glândulas salivares de ratas diabéticas, bem como possíveis vias que podem levar 

às complicações do DM neste tecido. Ao tratar nosso modelo experimental de 

diabetes com laser, também sugerimos algumas hipóteses das vias envolvidas nos 

efeitos da irradiação, as quais podem amenizar as alterações causadas pelo DM 

nestas glândulas. 

O diabetes gerou um estado de hiperglicemia crônica, aumentando a 

expressão de RAGE e de seus ligantes, HMGB1 e RAGE, ativando a cascata de 

sinalização do NFκB na GSM. A hiperglicemia aumentou a expressão de RAGE, 

S100A8 (S100 calcium-binding protein A8 – S100A8) e HMGB1 em células 

endoteliais da aorta tanto in vitro como in vivo (143). Yu et al. relataram que o 

acúmulo de AGE e maior expressão de RAGE, levou ao aumento de TNF-α e IL-1β, 

favorecendo apoptose em células cardíacas de ratos diabéticos induzidos por ETZ 

(48). Alves et al. encontraram uma grande expressão de AGE, RAGE e NFκB em 

glândulas lacrimais de ratos diabéticos em relação ao controle (169). Juntos, estes 

dados indicam que o DM aumenta a via de sinalização AGE/HMGB1/ RAGE, com 

ativação do fator de transcrição NFκB, e que estes fatores estão relacionados às 

complicações do DM nestes órgãos.  
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Ao contrário da ativação momentânea do NFκB na fase aguda de inflamação 

(170, 171), em desordens crônicas, observa-se que esta ativação via RAGE, ocorre 

de forma auto-sustentada, resultando em expressão ininterrupta do fator de 

transcrição NFκB, amplificando o sinal de inflamação (41, 172, 173). Nosso estudo 

mostra o aumento de expressão de HMGB1 e de TNF-α, ambos alvos do fator de 

transcrição NFκB (40). 

Curiosamente, nosso estudo piloto sugere que a ILBP diminui a transcrição de 

HMGB1 e RAGE, reduzindo a expressão de AGE, RAGE, HMGB1 e TNF- α, bem 

como a ativação do NFκB em GSM de ratas diabéticas. Desta forma, o laser teria um 

potente efeito anti-inflamatório. Isto é consistente com relatos de que a irradiação 

com o laser inibiu citocinas pró-inflamatórias, ciclo-oxigenase, IL-1β e IL-6, em 

células-tronco humanas derivadas de adipócitos, através da regulação da 

translocação do NFκB, diminuindo sua atividade como fator de transcrição, 

possivelmente pela via do cAMP (173). Ling Zhang et al., reportaram que a terapia 

pode diminuir a via de sinalização do NFκB na membrana sinovial em um modelo 

animal de artrite reumatoide (174). Em síndrome da angústia respiratória, a LPLT foi 

capaz de inibir a transcrição de TNF-α, aumentando os níveis de cAMP em 

macrófagos alveolares (175). 

A molécula de cAMP pode regular a atividade de Iκκ (Inhibitor of nuclear fator 

kappa B kinase- Iκκ) e a degradação de IκB (Inhibitor of nuclear fator kappa B- IκB), 

bem como a composição do NFκB, e portanto, consegue inibir sua atividade como 

fator de transcrição (176). Nossos dados sugerem um aumento de cAMP após a 

irradiação dos animais diabéticos, com maior fosforilação de CREB após a laser 

terapia no grupo diabético. CREB foi originalmente descrito como um alvo da via do 

cAMP (104). A localização de CREB é quase exclusivamente nuclear, quando 

ativado, pela fosforilação na serina 133 (Ser 133), CREB interage com sua proteína 

coativadora, proteína ligante de CREB (CREB-binding protein- CBP), ou p300 para 

iniciar sua atividade como fator de transcrição (177). A ativação de CREB tem sido 

proposta como um inibidor da atividade de NFκB através de competição pela 

quantidade limitada de CBP/p300 (178, 179), já que esta interação também é 

necessária para a atividade otimizada de NFκB em alguns genes-alvo (180, 181).  

CREB se liga ao DNA em sequências-alvo denominadas elementos 

responsivos ao cAMP (Cyclic AMP response element - CRE), como dímero, 

regulando diversas respostas celulares, incluindo proliferação, sobrevivência e 
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diferenciação (182). O acúmulo de cAMP pode levar à fosforilação de CREB na Ser 

133 via ativação da proteína quinase A (Protein kinase A- PKA) (183). A ativação de 

PKA também media a fosforilação de ERK1/2 (183, 184).  

Nossa análise de dupla imunofluorescência indica a mesma localização de 

CREB e ERK em glândulas salivares de animais diabéticos irradiados com laser, 

principalmente em células do ducto estriado e excretor. Foi reportado que a ERK 

ativado pode se translocar para o núcleo e indiretamente fosforilar CREB na Ser 133 

(104). Kwon et al. mostraram que ambos CREB e ERK são necessários para a 

proliferação de fibroblastos (112). A ligação do ERK fosforilado à sequência-alvo no 

DNA denominada SER juntamente com a ligação de CREB fosforilado ao sítio CRE 

são necessárias para a ativação máxima do promotor c-fos e acúmulo de ciclina D1 

(112).  

Em suporte ao papel da ILBP na proliferação, a expressão de ciclina D1 foi 

induzida em células dos ductos de SMG em ratas diabéticas, após a ILBP. Em 

células satélite da glia, a LPLT também induziu a expressão de ciclina D1, 

juntamente com ciclina E e ciclina A in vitro (185). Shefer et al., reportaram o 

aumento de ciclina D1 após LPLT, possivelmente mediado pela ativação de ERK, 

estimulando a proliferação celular in vitro (186, 187). Embora nossos achados não 

mostram sinais de proliferação celular, sabe-se que em glândulas salivares há 

indícios de que em adultos, as células maduras são capazes de se dividir para 

manter o equilíbrio e função glandular (188, 189). Adicionalmente a este processo, 

existe também a diferenciação de células-tronco glandulares localizadas no ducto 

intercalar (190, 191).  

Diabetes também pode levar à apoptose de células de ductos da GSM em 

ratos induzidos com ETZ (61). A hiperglicemia exacerba a oxidação de glicose e a 

produção de espécies reativas de oxigênio na mitocôndria, o que causa danos ao 

DNA nuclear e contribui para acelerar o processo de apoptose (142, 192, 193). Há 

indícios de que o DM pode aumentar a expressão de bax, bad e caspase-3 clivada, 

bem como, a fosforilação de p53 na Ser 15, proteínas pró-apoptóticas. A morte 

celular por apoptose é acelerada em cardiomiopatia diabética (48, 194) e reparação 

de feridas em diabéticos (195). AGE também pode induzir apoptose mediada por 

caspases via TNF-α e estresse oxidativo em células-tronco da medula óssea (196). 

Nosso piloto sugere que a ILBP pode prevenir estas alterações em animais 

diabéticos.  
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 A via de sinalização do ERK modula a atividade de muitas proteínas 

envolvidas na apoptose, incluindo bad, bax, bim, Mcl-1 (Induced myeloid leukemia 

cell differentiation protein – Mcl-1), caspase-9 e survivina (197-199). ERK também 

pode fosforilar bad abolindo seu efeito apoptótico, já que este forma complexo com 

proteínas 14-3-3 e permanece localizado no citoplasma (197). Bad promove 

apoptose evitando a interação de Bcl-2 (B-cell lymphoma 2 – Bcl-2) ou Bcl-XL (B-cell 

lymphoma-extra large - Bcl-XL), proteínas anti-apoptóticas, com bax, bloqueando 

assim sua translocação para o interior da mitocôndria (200). ERK também inibe a 

caspase-9 via fosforilação de T125, inibindo a ativação de caspase-3 e apoptose 

(201). 

 Nossos resultados sugerem um mecanismo no qual o diabetes pode ativar a 

via do NFκB através do aumento da expressão de TNF-α e HMGB1 nas GSMs. 

Também demostramos pela primeira vez, o efeito anti-inflamatório da ILBP, 

possivelmente pela via do cAMP, reduzindo a TNF-α e HMGB1. Embora, o DM 

tenha causado um aumento na expressão de proteínas pró-apoptóticas nas 

glândulas salivares, mais estudos são necessários para avaliar se este tecido 

realmente sofre apoptose, já que nossos resultados mostram que não há evidências 

de corpos apoptóticos ou indícios de redução do estroma glandular. Da mesma 

forma, o ILBP ativou várias proteínas envolvidas no processo de proliferação, mas 

devemos ser cautelosos, e mais análises devem ser realizadas no intuito de verificar 

se estas alterações realmente se traduzem em proliferação. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Nossos achados mostram que a ILBP diminuiu a glicemia das ratas diabéticas 

irradiadas, melhorando a resistência à insulina (HOMA-IR), sensibilidade à insulina 

(HOMA-IS) e função de células beta (HOMA-β). Em GSM, o DM parece aumentar a 

expressão do eixo HMGB1/AGE/RAGE, possivelmente associado à ativação do fator 

de transcrição nuclear kappa B (NFκB). A ILBP reduziu os marcadores de 

inflamação, HMGB1 e TNF-α em GSM de ratas diabéticas, e parece regular a 

expressão de proteínas relacionadas à proliferação e à apoptose, pela via do AMP 

cíclico, parcialmente mediado por proteína kinase regulada por sinais extracelulares. 

No entanto, mais estudos são necessários para melhor entender os efeitos do laser 

neste tecido. 
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