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Lista de Figuras
Figura 1: Vista lateral da articulação temporomandibular. Fonte: www.geocities.ws
20
Figura 2: Organização do Sistema trigeminal. Informações são conduzidas por três ramos do nervo trigêmeo, V
par craniano, aos núcleos principal e espinal do trigêmeo. Projeções ipsi e contra-laterais partem desses
núcleos com destino ao núcleo ventro-póstero-medial(VPM) e núcleos posteriores(PO) do tálamo, partindo
daí para as áreas somatossensoriais primárias (SI) e secundárias (SII) do córtex cerebral. Fonte: Fisiologia Margarida de Mello Aires, 2ª ed., 1999.
21
Figura 3: Classificação e estrutura do domínio das MMPs. Pro, prodomínio; SH, grupo cisteina-tiol; catalytic,
domínio catalítico; Zn, zinco na porção catalítica; hinge, região de dobradiça; hemopexina, domínio tipo
hemopexina; FN tipo II, inserção de fibronectina tipo II; furin, sítio suscetível a clivagem por furina; TM,
domínio transmembrana; C, cauda citoplasmática; GPI, ligante glicosil-fosfatidilinositol. O sinal de
sequência localizado no amino terminal em todos não é mostrado no prodomínio. MMP-21 e MMP-23 não
estão inclusas nesta lista. Fonte: Ethell IM and Ethell DW (2007) Matrix Metalloproteinases in Brain
Development and Remodeling: Synaptic Functions and Targets. Jounal of Neuroscience Research 85: 28132823.
24
Figura 4: Esquema de ativação neuronal após reação inflamatória. Injúria periférica induzindo recrutamento de
células inflamatórias. Liberação de mediadores como histaminas (hist) e TNF, cuja sensibilização de
nociceptores contribui para o recrutamento de neutrófilos e macrófagos. Ambos secretam mediadores TNF e
PGE2. A injúria também inicia a diferenciação de células de Schwann e liberando mediadores álgicos como
PGE2, ATP citocinas pró-inflamatórias. Os eventos iniciais promovem o recrutamento de células T os quais
secretam uma variedade de citocinas e seus subtipos. Essa sopa de mediadores atua como um mecanismo
para aumentar a resposta inflamatória o que contribui para a dor neuropática. Fonte: Moalem G and
Tracey DJ (2006) Immune and inflammatory mechanisms in neuropathic pain. Brain Research Reviews 51:
240 – 264.
26
Figura 5: Gráficos de Atividade oxidativa (µg/µl). Resultados obtidos a partir de amostras de animais tratados
com LLLT com dose de 10 J/cm2, 20 J/cm2 e 60 J/cm2. Em (*) o grupo CFA foi diferente dos demais grupos
dentro do mesmo período, teste de Newman-Keuls. (a) o grupo CFA é diferente dele mesmo quando
comparado aos períodos de 1 e 3 dias, teste de Newman-Keuls. Fonte: autoria própria.
38
Figura 6: Fotografia de zimogramas representativos de líquido sinovial de ratos submetidos ou não a LLLT 60
J/cm2 para os períodos de sobrevida de 1,3, 7 e 10 dias. Gráficos de Expressão das gelatinases MMP-2 e
MMP-9. A gelatinase MMP-2 foi analisada em seus diferentes pesos moleculares, 64kDa ou forma inativa,
72kDa ou forma ativa, 75kDa ou forma pró-ativa. Em (a) o grupo CFA+LLLT foi diferente de SAL (P <
0.05, Newman-Keuls). (*) o grupo CFA foi diferente dos grupos SAL e SAL+LASER (P < 0.05, NewmanKeuls). (b) o grupo CFA foi diferente de CFA+LASER. Fonte: autoria própria.
39
Figura 7: Fotografia de zimograma representativo para amostras de líquido sinovial de ratos tratados ou não com
LLLT com dose de 20 J/cm2, para os períodos de sobrevida de 1, 3, 7 e 10 dias. Gráficos de Expressão das
gelatinases MMP-2 e MMP-9. A gelatinase MMP-2 foi analisada em seus diferentes pesos moleculares,
64kDa ou forma inativa, 72kDa ou forma ativa, 75kDa ou forma pró-ativa (a) quando o grupo CFA+LLLT
foi diferente de SAL e SAL+LLLT (P < 0.05, Newman-Keuls). (*) quando o grupo CFA foi diferente dos
demais grupos (P < 0.05, Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.
41
Figura 8: Fotografia de zimograma representativo para amostras de líquido sinovial de ratos tratados ou não com
LLLT com dose de 10 J/cm2, para os períodos de sobrevida de 1, 3, 7 e 10 dias. Gráficos de Expressão das
gelatinases MMP-2 e MMP-9. A gelatinase MMP-2 foi analisada em seus diferentes pesos moleculares,
64kDa ou forma inativa, 72kDa ou forma ativa, 75kDa ou forma pró-ativa. Em (a) quando o grupo
CFA+LLLT foi diferente do grupo SAL e SAL+LLLT. E em (*) quando o grupo CFA foi diferente dos
demais grupos. Amostras de líquido sinovial de ratos de diferentes períodos experimentais, 1,3, 5, 7 e 10 dias
após a administração de Adjuvante Completo de Freund (CFA) ou solução salina 0,9 % (SAL), bilateral na
região das ATMs, e ainda que foram ou não submetidos a LLLT de baixa intensidade – 10 J/cm2. Fonte:
autoria própria.
43
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Figura 9: Gráficos de dosagem da citocina IL-1α (pg/mL). Gráficos correspondentes às leituras de IL-1α (pg/mL)
para os tratamentos nas doses de laser de 10 J/cm2, 20 J/cm2 e 60 J/cm2. Fonte: autoria própria.
44
Figura 10: Gráficos de dosagem da citocina IL-1β (pg/mL). Gráficos correspondentes as leituras de IL-1β (pg/mL)
para os tratamentos das doses de laser de 10 J/cm2, 20 J/cm2 e 60 J/cm2. (*) o grupo é diferente dos demais
grupos no respectivo período. Fonte: autoria própria.
45
Figura 11: Gráficos de dosagem da citocina IL-2 (pg/mL). Gráficos correspondentes às leituras de IL-2 para os
tratamentos das doses de laser de 10 J/cm2, 20J/cm2 e 60J/cm2. (*) o grupo é diferente dos demais dentro do
período (P < 0,05; Newman-Keuls). (a) o respectivo grupo foi diferente dele mesmo quando comparado aos
demais períodos (P < 0,05; Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.
46
Figura 12: Gráficos de dosagem da citocina IL-5 (pg/mL). Gráficos correspondentes às leituras de IL-5 para os
tratamentos das doses de laser de 10 J/cm2, 20 J/cm2 e 60 J/cm2. (*) o grupo é diferente dos demais dentro do
respectivo período (P < 0,05; Newman-Keuls). (#) o respectivo grupo foi diferente dos grupos CFA e
CFA+LASER (P < 0,05; Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.
47
Figura 13: Gráficos de dosagem da citocina IL-6 (pg/mL). Gráficos correspondentes às leituras de IL-6 para os
tratamentos das doses de laser de 10 J/cm2, 20J/cm2 e 60J/cm2. (*) o grupo é diferente dos demais dentro do
período (P < 0,05; Newman-Keuls). (a) o respectivo grupo foi diferente dele mesmo quando comparado aos
demais períodos (P < 0,05; Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.
47
Figura 14: Gráficos de dosagem da citocina IL-12p70 (pg/mL). Gráficos correspondentes às leituras de IL-12p70
para os tratamentos das doses de laser de 10 J/cm2, 20 J/cm2 e 60 J/cm2. Em (*) o grupo é diferente dos
demais dentro do período (P < 0,05; Newman-Keuls). (a) o respectivo grupo foi diferente dele mesmo quando
comparado aos demais períodos (P < 0,05; Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.
48
Figura 15: Gráficos de dosagem da citocina TNF-α (pg/mL). Gráficos correspondentes às leituras de TNF-α para
os tratamentos das doses de laser de 10 J/cm2, 20J/cm2 e 60J/cm2. (*) o grupo é diferente dos demais dentro
do período (P < 0,05; Newman-Keuls). (a) o respectivo grupo foi diferente dele mesmo quando comparado
aos demais períodos (P < 0,05; Newman-Keuls). (b) o grupo foi diferente do grupo SAL no período de 7 dias
(P < 0,05; Newman-Keuls). (#) quando SAL foi diferente de CFA e SAL+LASER (P < 0,05; Newman-Keuls).
Fonte: autoria própria.
49
Figura 16: Gráfico de dosagem da citocina GM-CSF (pg/mL). Gráficos correspondentes às leituras de GM-CSF
para os tratamentos das doses de laser de 10 J/cm2, 20 J/cm2 e 60 J/cm2. (*) o grupo é diferente dos demais
dentro do respectivo período (P < 0,05; Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.
49
Figura 17: Gráficos de dosagem da citocina IFN-g (pg/mL). Gráficos correspondentes às leituras de INF-g para os
tratamentos das doses de laser de 10 J/cm2, 20 J/cm2 e 60 J/cm2. (*) o grupo foi diferente dos demais dentro
do mesmo período (P < 0,05; Newman-Keuls). (a) o respectivo grupo foi diferente de CFA e CFA+LASER (P
< 0,05; Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.
50
Figura 18: Gráficos de dosagem da citocina IL-4 (pg/mL). Gráficos correspondentes às leituras de IL-4 para os
tratamentos das doses de laser de 10 J/cm2, 20 J/cm2 e 60 J/cm2. (*) o grupo foi diferente dos demais dentro
do respectivo período (P < 0,05; Newman-Keuls). (a) o respectivo grupo foi diferente dele mesmo quando
comparado aos demais períodos de experimentação (P < 0,05; Newman-Keuls). (b) o grupo foi diferente de
CFA e CFA+LASER (P < 0,05; Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.
51
Figura 19: Gráficos de dosagem da citocina IL-10 (pg/mL). Gráficos correspondentes às leituras de IL-10 para os
tratamentos das doses de laser de 10 J/cm2, 20 J/cm2 e 60 J/cm2. Fonte: autoria própria.
51
Figura 20: Gráficos de dosagem da citocina IL-13 (pg/mL). Gráficos correspondentes às leituras de IL-13 para os
tratamentos das doses de laser de 10 J/cm2, 20J/cm2 e 60J/cm2. (*) o grupo é diferente dos demais dentro do
período (P < 0,05; Newman-Keuls). (b) o respectivo grupo foi diferente do grupo CFA e CFA+LASER dentro
do mesmo período (P < 0,05; Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.
52
Figura 21: Aspectos anatômico de peças de ATM removidas de animais que receberam SAL (à esquerda) ou CFA
(à direita). Fotografia retirada de amostras de ratos com máquina fotográfica Cannon com zoom automático.
Fonte: autoria própria.
52
Figura 22: Fotomicrografia de ATM com aumento de 5x. Em destaque, o aspecto anatômico de ATM de rato em
corte sagital com visualização da região anterior, média e posterior do disco e cápsula articular. Fonte:
autoria própria.
53
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Figura 23: Gráfico de células inflamatórias. Análise de lâminas histológicas coradas em H&E e analisadas para
quantificação de células polimorfonucleares em côndilos mandibulares de ratos tratados com CFA ou SAL e
submetidos ou não a LLLT com dose de 60J/cm2. (a) quando o grupo CFA+LLLT foi diferente dos demais
grupos (P < 0,05; Newman-Keuls). (*) quando o grupo é diferente de SAL e SAL+LASER (P < 0,05;
Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.
54
Figura 24: Fotomicrografias representativas de articulação temporomandibular com coloração de HE com
aumento de 40x. Região de cabeça do côndilo, especificamente, cápsula articular, evidenciando a presença de
infiltrado inflamatório. Representação de grupos tratados com ou sem laser de baixa intensidade na dose de
60 J/cm2.
55
Figura 25: Gráfico de células inflamatórias. Análise de lâminas histológicas coradas em H&E e analisadas para
quantificação de células polimorfonucleares em côndilos mandibulares de ratos tratados com CFA ou SAL e
submetidos ou não a LLLT com dose de 20 J/cm2. (a) quando o grupo CFA foi diferente de SAL e
SAL+LLLT (P < 0,05; Newman-Keuls). (*) quando o grupo CFA é diferente dos demais grupos (P < 0,05;
Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.
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Figura 26: Fotomicrografias representativas de articulação temporomandibular com coloração de HE com
aumento de 40x. Região de cabeça do côndilo, especificamente, cápsula articular, evidenciando a presença de
infiltrado inflamatório (setas). Representação de grupos tratados com ou sem laser de baixa intensidade na
dose de 20 J/cm2. Fonte: autoria própria.
56
Figura 27: Gráfico de células inflamatórias. Análise de lâminas histológicas coradas em H&E e analisadas para
quantificação de células polimorfonucleares em côndilos mandibulares de ratos tratados com CFA ou SAL e
submetidos ou não a LLLT de baixa intensidade com dose de 10J/cm2. (a) quando o grupo CFA foi diferente
de SAL e SAL+LLLT (P < 0,05; Newman-Keuls). (*) quando o grupo CFA é diferente dos demais grupos (P
< 0,05; Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.
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Figura 28: Fotomicrografias representativas de articulação temporomandibular com coloração de HE com
aumento de 40x. Região de cabeça do côndilo, especificamente, cápsula articular, evidenciando a presença de
infiltrado inflamatório (setas). Representação de grupos tratados com laser de baixa intensidade na dose de
10 J/cm2. Fonte: autoria própria.
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Figura 29: Gráfico de expressão de MMP-2. Gráfico evidenciando análise comparativa entre os grupos SAL,
CFA, SAL+LASER e CFA+LASER após aplicação de LLLT 10J/cm2. (#) quando o grupo foi diferente dos
tratamentos SAL+LASER e CFA+LASER (P < 0,05; Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.
60
Figura 30: Fotomicrografias representativas do grupo 10 J/cm2 marcados para MMP-2. Na imagem são
apresentadas fotos de lâminas imunofluorescentes marcadas para MMP-2 e GFAP ou Iba-1. Na última linha
de imagens, estão apresentadas imagens representativas de cortes corados em H&E mostrando a região do
gânglio trigeminal contendo corpos celulares. Imagens com aumento de 40x. Fonte: autoria própria.
61
Figura 31: Gráfico de expressão de MMP-9. Gráfico evidenciando análise comparativa entre os grupos SAL,
CFA, SAL+LASER e CFA+LASER após aplicação de LLLT 10J/cm2. (#) quando o grupo foi diferente dos
tratamentos SAL+LASER e CFA+LASER (P < 0,05; Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.
62
Figura 32: Fotomicrografias representativas do grupo 10 J/cm2 marcados para MMP-9. Na imagem são
apresentadas fotos de lâminas imunofluorescentes marcadas para MMP-2 e GFAP ou Iba-1. Na última linha
de imagens, estão apresentadas imagens representativas de cortes corados em H&E mostrando a região do
gânglio trigeminal contendo corpos celulares. Imagens com aumento de 40x. Fonte: autoria própria.
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Figura 33: Gráfico de expressão de MMP-2. Gráfico evidenciando análise comparativa entre os grupos SAL,
CFA, SAL+LASER e CFA+LASER após aplicação de LLLT 20J/cm2. (*) o grupo foi diferente dos demais
dentro do mesmo período (P < 0,05; Newman-Keuls). (a) o grupo no período de 7 dias foi diferente do mesmo
grupo quando comparado aos demais períodos(P < 0,05; Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.
64
2
Figura 34: Fotomicrografias representativas do grupo 20 J/cm marcados para MMP-2. Na imagem são
apresentadas fotos de lâminas imunofluorescentes marcadas para MMP-2 e GFAP ou Iba-1. Na última linha
de imagens, estão apresentadas imagens representativas de cortes corados em H&E mostrando a região do
gânglio trigeminal contendo corpos celulares. Imagens com aumento de 40x. Fonte: autoria própria.
65
Figura 35: Gráfico de expressão de MMP-9. Gráfico evidenciando análise comparativa entre os grupos SAL,
CFA, SAL+LASER e CFA+LASER após aplicação de LLLT 20J/cm2. (*) o grupo foi diferente dos demais
dentro do mesmo período (P < 0,05; Newman-Keuls). Em (#) o respectivo grupo foi diferente dos grupos
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SAL+LASER e CFA+LASER (P < 0,05; Newman-Keuls). Em (b) o grupo no período de 7 dias foi diferente
dos grupos SAL e CFA+LASER (P < 0,05; Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.
66
2
Figura 36: Fotomicrografias representativas do grupo 20 J/cm marcados para MMP-9. Na imagem são
apresentadas fotos de lâminas imunofluorescentes marcadas para MMP-2 e GFAP ou Iba-1. Na última linha
de imagens, estão apresentadas imagens representativas de cortes corados em H&E mostrando a região do
gânglio trigeminal contendo corpos celulares. Imagens com aumento de 40x. Fonte: autoria própria
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Resumo
A dor é uma das principais sintomatologias capazes de levar indivíduos a buscar tratamento
médico-odontológico. Na odontologia estima-se que cerca de 40 a 75% da população seja portadora
de dor de origem orofacial e tenha pelo menos um sinal ou sintoma de disfunção temporomandibular
(DTM). A DTM corresponde a um quadro patológico de caráter multifatorial que acomete a
articulação temporomandibular (ATM) e os músculos mastigatórios, ocasionando dores na região
orofacial bom como alterações na realização de movimentos bucais. O principal sinal desta
enfermidade é a inflamação articular, a qual gera dor nas estruturas relacionadas. A inflamação, por
sua vez, leva a liberação de mediadores tais como, substância P, peptídeo relacionada ao gene da
calcitonina (CGRP), além de fator de necrose tumoral a (TNF-α) e interleucina 1β (IL-1β). Estes
mediadores sensibilizam as terminações nervosas livres e a informação nociceptiva caminha para a
primeira estação sináptica, o gânglio trigeminal. A inflamação quando persistente promove a
expressão de metaloproteinases da matriz (MMP), cuja ação modifica a matriz extracelular podendo,
então, modular vias neuronais de percepção. Células satélites gliais (CSGs) são células envolvidas no
suporte microambiente neuronal e, possivelmente, células que atuariam na modulação de vias de
percepção nociceptiva. Conhecendo mais profundamente os mecanismos de modulação da dor, são
buscadas terapêuticas não invasivas eficientes para atenuar a sintomatologia dolorosa advinda da
DTM. A laserterapia de baixa intensidade (LLLT) mostra-se como um tratamento eficiente, porém
seu efeito dose-dependente gera resultados ambíguos. Nesse contexto o presente trabalho teve como
objetivos verificar os biomarcadores inflamatórios presentes no fluído sinovial em ratos portadores
de inflamação persistente da ATM, tratados ou não com LLLT.
Foram utilizados ratos Wistar (200-240g, n=440 - CEUA 2013.1.1111.58.7), os quais
receberam administração de CFA (Adjuvante Completo de Freund) ou salina 0,9% (SAL)
intraarticular e que foram submetidos (LLLT) ou não a aplicação de laser na região
temporomandibular no primeiro dia, 1 hora após a indução dainflamação,, e nos dias 3, 5, 7 e 10
após indução da inflamação. Resultados obtidos neste trabalho mostram que a LLLT reduz as células
polimorfonucleares presentes na cápsula articular das ATM, e, também, de espécies reativas de
oxigênio (redução da atividade de mieloperoxidase - MPO). Ainda, verificou-se a redução da
expressão de MMP-2 e MMP-9 no líquido sinovial de ratos com inflamação persistente induzida pela
administração de CFA intraarticular. Citocinas pró-inflamatórias (por exemplo: IL-1α, IL-1β, IL-6,
IL-12p70, IFN-ϒ, GM-CSF e TNF-α.) analisadas do líquido sinovial mostraram aumento
significativo em sua expressão quando da presença de inflamação, a LLLT reduziu a expressão de
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dessas citocinas. No entanto, a fotoestimulação em alguns momentos na ausência de inflamação
estimulou a expressão das citocinas IL-2, IL-5, IL-12p70, GM-CSF. Além disso, a terapia
fotodinâmica aumentou expressão das citocinas anti-inflamatórias IL-4, IL-10 e IL-13 na presença de
inflamação. A análise da imunofluorescência para marcação de MMP-2 e MMP-9 co-localizadas
para células suporte mostrou que a expressão mais significativa ocorreu em neurônios, e resultados
apontam que a LLLT na dose de 60J/cm2 não reduziu a expressão dessas gelatinases no gânglio
trigeminal.
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Introdução
Existem algumas patologias de difícil diagnóstico e da mesma forma seu tratamento mostrase tão complexo quanto sua origem, como é o caso a Disfunção Temporomandibular (DTM). A
DTM é uma patologia que acomete a articulação temporomandibular (ATM) e possui diagnóstico
difícil e tratamento complexo e multidisciplinar.
Com relação aos sintomas este processo caracteriza-se por ser, em geral, de caráter crônico
passando por períodos de agudização. Com relação a esse processo, a inflamação é o principal
responsável pela sintomatologia dolorosa e caracteriza-se pela liberação de mediadores inflamatórios
locais que fazem a comunicação célula-a-célula e fazem com que terminações nervosas sejam
sensibilizadas. Esta sensibilidade dolorosa caminha pelas fibras de neurônios de primeira ordem,
com corpos localizados no gânglio trigeminal, e segue até estruturas superiores para ser interpretada.
Os mediadores inflamatórios correspondem a uma classe diversificada de citocinas (IL-1β,
TNF, INF, GM-CSF), proteases (TIMPs e MMPs) e produtos da degradação celular e da matriz
extracelular (MEC) e que são responsáveis pela sensibilização das terminações nervosas. Em
acréscimo, as alterações causadas pela inflamação ao longo do sistema nervoso têm sido relacionadas
ao processo de alterações psicológicas comuns em pacientes com quadro de DTM (YOUNGER e
cols., 2010; PARENT e cols., 2012).
No que se refere ao tratamento ao tratamento de pacientes portadores de DTM, é comum o
emprego de diferentes métodos, dentre eles, destaca-se o uso de terapias alternativas ao uso de
medicação. A terapia com laser de baixa intensidade (LLLT) mostra resultados benéficos para o
tratamento de DTM, como a redução da inflamação e regeneração tecidual, mas não se sabe se este
tratamento seria capaz de modular a percepção dolorosa e minimizar a sintomatologia.
Nesse contexto, buscamos neste trabalho avaliar o efeito da LLLT sobre a inflamação em
modelo de inflamação experimental da ATM em ratos e a modulação de biomarcadores
inflamatórios (citocinas e MMPs) no l;iquido sinovial e MMPs no gânglio trigeminal.

Revisão da literatura
Disfunção temporomandibular
A sensibilidade dolorosa é um dos principais sintomas que levam indivíduos a buscarem
tratamento médico-odontológico. Na odontologia, estima-se que cerca de 40% - 75% da população
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apresenta algum tipo de dor orofacial e pelo menos um dos sintomas associados a Disfunção
Temporomandibular (DTM) (ANDRADE e cols., 2012).
A DTM possui aspecto multifatorial, sendo o componente inflamatório um fator
preponderante na sintomatologia dolorosa. De fato, a inflamação periférica é a maior causa de dores
crônicas e persistentes como descrito por WATKINS e MAIER (2002). A dor crônica relacionada à
DTM é não é claramente localizada na ATM e músculos mastigatórios e pode irradiar-se ou ser
referida para regiões adjacentes: oral, cranial, facial e cervical. Frequentemente, a DTM é
acompanhada por dores de cabeça, limitação da articulação mandibular (CAIRNS, 2010), ruídos
articulares e fadiga da articulação (EGERMARK e cols., 2005). A causa desta enfermidade é
compreendida como sendo de caráter multifatorial, envolvendo fatores estruturais, fisiológicos,
comportamentais e ambientais. Ainda é possível observar correlação considerando a prevalência de
DTM em mulheres, possivelmente, devido ao hormônio sexual feminino, estrógeno – sendo duas
vezes maior a prevalência da DTM em mulheres do que em homens (CAIRNS, 2010, WADHWA &
KAPILA, 2008). Em acréscimo, a DTM pode ser classificada de acordo com a estrutura
comprometida da articulação. Assim a DTM pode ser devido à inflamação da membrana sinovial
(sinovite) e/ou na cápsula articular (capsulite), resultando de trauma local, infecção ou degeneração,
ou ser parte de uma alteração na formação de colágeno ou poliartrite sistêmica, como por exemplo, a
artrite reumatóide (LUND e cols., 2002).
A articulação temporomandibular (ATM) é a articulação envolvida nesta enfermidade. Ela é
formada pelo côndilo mandibular associado à fossa do osso temporal, separando estes dois ossos do
contato direto há o disco articular (Figura 1). Sua porção articular mais anterior é composta por
tecido conectivo fibroso e destituído de vasos e inervação, contrariamente a porção posterior,
inervada e vascularizada, ele também divide a cavidade articular em compartimento superior e
inferior. A cartilagem que recobre o côndilo mandibular é dividida em quatro partes: a superficial, a
proliferativa, a condroblástica e a hipertrófica. Ainda, a ATM é uma articulação que se diferencia das
demais quando analisadas sua composição e desenvolvimento. Trata-se de uma articulação formada
por fibrocartilagem e possui colágeno tipo I e II, sendo capaz de absorver melhor as tensões do que a
cartilagem de hialina (WADHWA & KAPILA, 2008).
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Figura 1: Vista lateral da articulação temporomandibular. Fonte: www.geocities.ws

Em geral, as patologias que acometem a ATM resultam de um desequilíbrio metabólico e
funcional que causam a liberação de fatores inflamatórios. Os primeiros sinais e sintomas podem ser
subclínicos, e normalmente tem um diagnóstico tardio (WADHWA & KAPILA, 2008). Estudos
mostraram que durante o desenvolvimento da DTM a reação inflamatória advinda da liberação de
citocinas, como TNF-α e a IL-1β (PINTO e cols., 2010), sensibiliza as células da cartilagem articular
que passam a expressar neuropeptídeos (CGRP e substância P) responsáveis por sensibilizar o
sistema nervoso periférico, em particular as terminações nervosas livres. As terminações nervosas
livres são consideradas a primeira estação para o sistema nervoso central, e estão presentes,
principalmente, em fibras do tipo C ou Aδ (CATERINA & JULIUS, 1999). Estas estruturas fazem
parte de neurônios classificados como pseudounipolares, uma vez que possuem seus corpos
localizados no gânglio trigeminal ou nos gânglios da raiz dorsal da medula espinhal, emitindo um de
seus ramos a periferia e outro para o tronco encefálico ou medula espinal, onde realizam sinapse com
neurônios de segunda ordem. Os neurônios de segunda ordem realizam sinapses em estruturas do
sistema límbico, e em outras áreas encefálicas, com destaque o córtex somatossensorial primário,
responsável pela avaliação da qualidade e intensidade do estímulo.

Sensibilidade Nociceptiva
A partir da década de 90, estudos por imagem permitiram visualizar as vias nociceptivas
mostrando que a dor não é apenas processada por regiões corticais, mas também por várias regiões
cerebrais distribuídas (BROOKS & TRACEY, 2005). Foi, então, possível identificar que os axônios
de neurônios de segunda ordem levam a informação nociceptiva via trato espinotrigemeotalâmico à
neurônios talâmicos de terceira ordem, os quais se projetam para o córtex somatossensorial primário
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e para áreas adjacentes, tais como o sistema límbico, conferindo à dor suas propriedades cognitivas e
emocionais (PURVES e cols., 2001; AGUGGIA, 2003).

Figura 2: Organização do Sistema trigeminal. Informações são conduzidas por três ramos do nervo trigêmeo, V par
craniano, aos núcleos principal e espinal do trigêmeo. Projeções ipsi e contra-laterais partem desses núcleos com destino
ao núcleo ventro-póstero-medial(VPM) e núcleos posteriores(PO) do tálamo, partindo daí para as áreas
somatossensoriais primárias (SI) e secundárias (SII) do córtex cerebral. Fonte: Fisiologia - Margarida de Mello Aires, 2ª
ed., 1999.

No estudo da sensibilidade dolorosa, trabalhos mostraram haver modulação da percepção da
dor devido a modificações nos neurônios sensoriais induzidas pela inflamação. Sabe-se que durante a
sensibilização dos neurônios periféricos há a liberação de diversos neurotransmissores excitatórios
tais como, o glutamato, os neuropeptídios, a substância P e o peptídeo relacionado ao gene da
calcitonina (CGRP) (DUBNER & REN, 2004). Estes neurotransmissores excitatórios garantem a
hiperexcitabilidade de neurônios de núcleos sensoriais, através da despolarização neuronal,
fosforilação dos receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA) e alterações na cinética neuronal
(DUBNER & REN, 2004). Foi mostrado que antagonistas de receptores NMDA podem atuar nos
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sítios de reconhecimento ou no bloqueio dos canais iônicos podendo reverter quase completamente a
hiperalgesia térmica e mecânica (REN & DUBNER, 1993). No mais, sabe-se que os receptores de
glutamato (mGluRs) estão envolvidos com respostas nociceptiva e seu envolvimento é acentuado
quando o estímulo nocivo se prolonga (REN & DUBNER, 1999). Foi visto que animais tratados com
um reagente antisense de oligonucleotídeo mGluR1, administrado continuamente no espaço lombar
da medula espinal, desenvolveu marcada analgesia mensurada pelo aumento na latência do teste de
retirada de cauda (YOUNG e cols., 1998). Além do mais, a inflamação das ATMs advinda da
administração de Adjuvante Completo de Freund (CFA) levou ao aumento de campos receptivos no
subnúcleo caudal do trigêmeo (IWATA e cols., 1999), evidenciando o aumento da atividade destes
neurônios durante o processo inflamatório.
Para o entendimento da modulação da dor, tem sido estudada a participação das células
satélites gliais (CSGs). Estas células ocupam posição única, localizando-se ao redor de neurônios
sensoriais, tem sido descrita sua participação em estados patológicos associados à inflamação e dor
(DUBLIN & HANANI, 2006). As células satélites gliais (CSGs) podem ser encontradas no sistema
nervoso central assim como em gânglios sensoriais, como gânglio trigeminal e gânglio da raiz dorsal
(HANANI, 2005). Estas células fornecem suporte metabólico de neurônios e podem diferenciar-se
em astrócitos, células de Schwann e oligodendrócitos (HANANI, 2005). Observou-se a remodelação
das junções entre as CSGs após a indução de inflamação na pata traseira de ratos com CFA,
revelando o aumento do acoplamento entre as CSGs (DUBLIN & HANANI, 2006). Também foi
observado o aumento das junções gap na medula espinhal associado à hiperalgesia (SPATARO e
cols., 2004). Este aumento das junções gap são uma característica funcional dos astrócitos, e esse
acoplamento pode facilitar a comunicação entre neurônios permitindo a passagem de corrente
elétrica e de outras moléculas sinalizadoras (HANANI, 2005). É evidenciado também que o estímulo
da bradicinina – um potente sensibilizador durante a resposta inflamatória – em cultura de CSGs
produza uma corrente interna similar a ocorrida em tecido nervoso (HEBLICH e cols., 2001). No
mais, foi mostrado que as células gliais da substância cinzenta periaquedutal tiveram sua atividade
aumentada após a administração de morfina levando a tolerância e a modulação da atividade das
mesmas quando da inflamação persistente induzida pela administração de CFA na pata traseira de
ratos (EIDSON & MURPHY, 2013).
Adicionalmente, foram encontradas nas CSGs receptores para prostaglandinas (PG), os quais
quando ativados durante a resposta inflamatória aumentaram a síntese de TNF-α e PG pelas CSGs,
promovendo hipersensibilidade dos neurônios adjacentes (OHTORI e cols., 2004).
Em contrapartida, além das evidências apontadas sobre a atuação das CSGs para a modulação
da dor, uma vertente mostra que as metaloproteinases da matriz (MMPs) também participam de

23

processos inflamatórios e da modulação a informação nociceptiva, devido sua participação na
modulação na inflamação e do microambiente neuronal.

Metaloproteinases da matriz
As metaloproteinases da matriz são uma família de 24 endopeptidases com capacidade para
clivar vários componentes da MEC, tais como colágeno, elastina, gelatinas, caseína, e outros (BÄCK
e cols., 2010). Originalmente, as enzimas que clivam moléculas da matriz extracelular foram
nomeadas de acordo com o substrato degradado, por exemplo, as colagenases são enzimas que
degradam colágeno (CAUWE & OPDENAKKER, 2010).
Apesar de algumas MMPs serem constitutivamente expressas, outras são altamente
dependentes de regulação transcricional envolvendo ação proteolítica para a sua expressão. A
maioria das MMPs está expressa na proforma latente e requerem ativação pela atividade proteolítica.
A atividade das MMPs é regulada principalmente por meio de inibidores teciduais de
metaloproteinases (TIMPs), os quais são responsáveis pelo equilíbrio endógeno, evitando-se a
degradação excessiva de MEC. O desequilíbrio entre a ação das MMPs e a regulação feita pelos
TIMPs poderia causar a desregulação da atividade das MMPs e levar, por exemplo, a condição
patológica com alterações na estrutura de parede no vaso associada com aterotrombose (BÄCK e
cols., 2010).
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Figura 3: Classificação e estrutura do domínio das MMPs. Pro, prodomínio; SH, grupo cisteina-tiol; catalytic, domínio
catalítico; Zn, zinco na porção catalítica; hinge, região de dobradiça; hemopexina, domínio tipo hemopexina; FN tipo II,
inserção de fibronectina tipo II; furin, sítio suscetível a clivagem por furina; TM, domínio transmembrana; C, cauda
citoplasmática; GPI, ligante glicosil-fosfatidilinositol. O sinal de sequência localizado no amino terminal em todos não é
mostrado no prodomínio. MMP-21 e MMP-23 não estão inclusas nesta lista. Fonte: Ethell IM and Ethell DW (2007)
Matrix Metalloproteinases in Brain Development and Remodeling: Synaptic Functions and Targets. Jounal of
Neuroscience Research 85: 2813-2823.

Diversos estudos evidenciaram o envolvimento das MMPs em diferentes processos
fisiológicos, como reprodução, desenvolvimento, reações imunológicas, bem como em processos
patológicos, tais como, câncer, inflamação, doença autoimune, doença vascular e desordens
neurodegenerativas (PARKS e cols., 2004, EGEBLAD & WERB, 2002). É evidenciado a
participação das MMPs em processos inflamatórios do sistema nervoso central, tem sido mostrado
que após a injeção intracerebral de lipopolissacarídeo (LPS) ocorreu o aumento de MMP-3 e MMP-9
seguido de ruptura da barreira hemato-encefálica (CANDELARIO-JALIL e cols, 2009).
Com relação a expressão de metaloproteinases da matriz no sistema nervoso central,
CHENG-YOU & SHIH-CHAN (2013) mostraram que a infecção pelo parasita Toxoplasma gondii
no sistema nervoso, especificamente da astróglia, aumentou a expressão de MMP-2 e MMP-9 no
tecido poucas horas após a infecção. Ainda, é descrita a participação das MMPs na formação de
sinapses, na plasticidade sináptica e em potenciais de longa duração, além disso, também foi
mostrado que ratos knockout para MMP-9 mostraram deficiência no comportamento de
aprendizagem associativa dependente do hipocampo (ETHELL & ETHELL, 2007). Em conjunto,
estes achados, evidenciam a atuação das MMPs em processos fisiológicos e mesmo patológicos do
sistema nervoso central, sugerindo sua participação durante as modificações neuronais.
Considerando processos inflamatórios de tecidos profundos, como ocorre na DTM,
ISHIMARU e cols. (2000), mostraram que a concentração de MMP-3 no fluído sinovial de pacientes
com sintomatologia dolorosa era maior do que em pacientes sem sinais de DTM. Ainda TANAKA
(2001) evidenciou a presença das gelatinases MMP-2 e MMP-9 em amostras do fluído sinovial de
pacientes portadores de DTM. Em acréscimo, trabalho de KAWASAKI e cols. (2008) mostraram a
expressão dessas mesmas gelatinases, MMP-2 e MMP-9, no gânglio da raiz dorsal de ratos após
ligadura de nervo ciático. Ainda, durante o período de 21 dias, as MMP-2 e MMP-9 foram analisadas
e verificou-se a expressão mais acentuada de MMP-9 durante a fase de desenvolvimento da
inflamação e em contrapartida, a MMP-2 foi mais expressa na fase tardia de inflamação persistente
(KAWASAKI e cols., 2008). JI e cols. (2009) verificaram que MMP-2 e MMP-9 estão envolvidas no
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desenvolvimento primário e tardio da dor neuropática e o mecanismo não neuronal envolvido se dá
através de células do sistema imune e glial (micróglia e astrócitos).
Através do conhecimento obtido por meio do estudo das metaloproteinases da matriz e do seu
envolvimento com a resposta inflamatória, bem como a modulação da dor, novos tratamentos para
dores de origem orofacial têm sido estudados fundamentados na participação das MMPs.

Papel das citocinas da inflamação e modulação nociceptiva
A resposta inata que ocorre nos casos de DTM é similar àquela que ocorre na artrite
reumatoide (AR), pois esta assim como na DTM acomete as articulações sinoviais. Primariamente é
caracterizada pela expressão desregulada de moléculas associadas ao dano ou ao patógeno de células
de diferentes linhagens (McINNES, 2015). São destacadas diferentes citocinas que participam do
desenvolvimento da resposta inflamatória na DTM como IL-1β, INF- ϒ, TNF-α, IL-10, IL-12
(VERNAL e cols., 2008). IL-1 é uma família de várias citocinas dentre elas IL‑1α, IL‑1β, IL‑1Ra,
IL‑18, IL‑33 and IL‑36, e o tratamento com base nessa citocina já é utilizado com sucesso na
clínica (McINNES, 2015). Também destaca-se a fundamental importância das citocinas IL-6 e TNFα no desenvolvimento da patologia e como alvos de terapêutica. E, mais recentemente, IL-17 e fator
estimulador de colônia de granulócito e macrófago (GM-CSF) têm sido apontados como alvo no
tratamento específico da doença (McINNES, 2015).
Ainda, sabe-se que o TNF-α e IL-1β induzem modificações em terminações nervosas livres e
produzem hiperalgesia (CUNHA e cols., 2008). Em destaque, evidências mostraram que a IL-17 é
capaz de produzir hipernocicepção (PINTO e cols. 2010) e estimular a expressão de IL-1β e TNF-α,
além de inibir a expressão de citocinas anti-inflamatórias IL-4 e IL-13 (JOVANOVIC e cols., 1998).
No entanto, JOVANOVIC e cols. (1998) mostraram que IL-10, uma citocina anti-inflamatória, pode
bloquear o efeito da IL-17 e com isso, reduzir a expressão de outras citocinas pró-inflamatórias.
No sistema nervoso central, a estudo de OHTORI e cols. (2004) com modelo de secção de
nervo ciático mostraram imunorreatividade para proteína ácida fibrilar glial (GFAP) e receptores
para TNF-α em CSGs da medula espinhal. WATKINS & MAIER (2002) destacaram que dentre os
pontos que modulam a dor crônica as citocinas pró-inflamatórias (TNF, IL-1 e IL-6) exercem papel
fundamental na hiperexcitabilidade neuronal periférica, resultando em alodinia e hipersensibilidade.
Ainda, a administração do adjuvante completo de Freund (CFA) na pata traseira de ratos produziu
inflamação e após 7 dias verificou-se ativação microglial no corno dorsal da medula espinal e no
núcleo grácil, bem como aumento da sensibilidade nociceptiva (LIN e cols., 2007).
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Figura 4: Esquema de ativação neuronal após reação inflamatória. Injúria periférica induzindo
recrutamento de células inflamatórias. Liberação de mediadores como histaminas (hist) e TNF, cuja
sensibilização de nociceptores contribui para o recrutamento de neutrófilos e macrófagos. Ambos secretam
mediadores TNF e PGE2. A injúria também inicia a diferenciação de células de Schwann e liberando
mediadores álgicos como PGE2, ATP citocinas pró-inflamatórias. Os eventos iniciais promovem o
recrutamento de células T os quais secretam uma variedade de citocinas e seus subtipos. Essa sopa de
mediadores atua como um mecanismo para aumentar a resposta inflamatória o que contribui para a dor
neuropática. Fonte: Moalem G and Tracey DJ (2006) Immune and inflammatory mechanisms in neuropathic
pain. Brain Research Reviews 51: 240 – 264.

É destacado que tanto as citocinas como as MMPs estão envolvidas no desenvolvimento e
manutenção da inflamação (McINNES, 2015; MANICONE & McGUIRE, 2008). Ainda, estudos da
última década sugerem a participação destes moduladores nas vias de percepção da dor (JI e cols.,
2009; LIN e cols., 2007). Além do mais, essas vias sensoriais podem ser susceptíveis ao tratamento
farmacológico com uso de analgésicos opióides, e, ao tratamento com terapias alternativas
(BYRNES e cols., 2006; BERTA e cols., 2012). Estudo com modelo de administração subcutânea de
morfina, mostrou aumento da expressão de GFAP associado a MMMP-9 (BERTA e cols., 2012). E
ainda, BYRNES e cols. (2006) mostraram que a LLLT produziu regeneração axonal e funcional em
modelo de hemissecção de nervo lombar. E GUERRA e cols. (2012) verificaram aumento da
expressão de MMP-2 e melhora da regeneração tecidual em nervo calcâneo após LLLT.

Terapia com Laser de Baixa intensidade para tratamento da DTM
Atualmente, são empregados diferentes métodos para o tratamento das dores de origem
orofacial, em particular a DTM ocupa um lugar de destaque devido sua alta prevalência, e as técnicas
utilizadas para o tratamento desta patologia se resumem ao emprego de antiinflamatórios,
analgésicos, fisioterapia e mais recentemente o uso de terapias alternativas como ultrassom, micro-
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ondas, estimulação elétrica transcutânea (TENS), acupuntura e a terapia com laser de baixa
intensidade (LLLT).
O emprego de LLLT para o tratamento de enfermidades da região orofacial ocorre com
bastante sucesso em clínica odontológica. Estudo de KOLEKCIOUGLU e cols. (2003) mostrou que
o LLLT em grupos de paciente com DTM de origem miogênica ou artrogênica, ocorreu a melhora
significante nos movimentos de abertura bucal e lateralidade mandibular em ambos os grupos. Em
acréscimo, MEDEIROS (2005) observou melhora na força de mordida de pacientes com desconforto
do músculo masseter e também melhora da dor orofacial.
É demonstrado que o laser de baixa intensidade é capaz de inibir a formação de edema, da
permeabilidade vascular e da hiperalgesia, após a indução de artrite em joelho de ratos, como visto
no trabalho de MORAIS e cols., 2010. Além disso, pacientes submetidos ao tratamento periodontal
associado a LLLT mostraram níveis mais baixos de MMP-1, TIMP-1, TGF-β1 e fator de
crescimento fibroblástico básico quando comparados àqueles sem associação a LLLT (AYKOL e
cols., 2011). AVNI e cols. (2005) mostraram que ratos submetidos à isquemia do músculo
gastrocnêmico seguida de estimulação fotodinâmica e posterior reperfusão com sangue evidenciaram
um efeito protetor no músculo impedindo sua degeneração, por meio da redução de espécies
oxigênio reativa. É destacada a importante função biológica de proliferação celular, estimulada
quando do uso de LLLT, como ocorre com os fibroblastos, queratinócitos, linfócitos, células de
Schwann, células do músculo esquelético aórtico, células endoteliais de veias e artérias e células
satélites quiescentes. Dentre os mecanismos envolvidos, estão descritos a absorção da energia
emitida pela luz do laser que desencadeiam sinais intracelulares e levam a iniciação da cascata que
promove a proliferação celular e a citoproteção (GAO & XING, 2009). Sabemos que a irradiação
com laser é capaz de aumentar o metabolismo pela estimulação de receptores celulares e
mitocondriais além de aumentar a concentração de cálcio em células do sistema nervoso (XUEJUAN
e cols., 2009). E estudo em cultura com células tronco, foi demonstrado que a irradiação com laser
aumentou o crescimento e melhorou a viabilidade das células (EDUARDO e cols., 2008).

Justificativa
A ação do laser de baixa intensidade não se restringe a atuação tecidual periférica, trabalhos
nos mostram que LLLT pode atuar em estruturas do sistema nervoso, tais como em ramos de nervos
periféricos. A ação do laser no processo de reparo do nervo ciático após sua secção foi avaliada e sua
capacidade de preservação do músculo inervado, a regeneração de axonal e a cicatrização da sutura.
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Em todas as análises a fototerapia de baixa intensidade associada a uma matriz guia para regeneração
mostrou resultados melhores do que o grupo controle, além de evidenciar uma histomorfologia
completa e compacta com aumento do tecido nervoso regenerado, no mais foi capaz de promover um
ótimo microambiente para regeneração e reparo axonal durante o período de remielinização (SHEN e
cols., 2013).
Em adição, é evidenciado o efeito ambíguo no tratamento com laser de baixa intensidade
como descrito por REDDY (2004). O envolvimento da terapia fotodinâmica na expressão de
proteínas bem como a estimulação da proliferação de cultura de células, é reconhecido, porém em
altas doses mostraram que a terapia pode exercer um efeito supressivo em cultura de células satélites
de ratos (REDDY, 2004). Estudo de GUERRA e cols. (2012) verificou-se que após a transecção do
tendão calcâneo, há o aumento na remodelação da MEC durante o processo de cicatrização do tendão
acompanhados de ativação de MMP-2 e síntese de colágeno quando submetidos ao tratamento com
laser de baixa intensidade. Em contrapartida, CARVALHO e cols. (2010) mostraram que a
laserterapia tem capacidade, dependente do comprimento de onda, de alterar algumas funções
celulares, e dependendo da dose, a fototerapia pode inibir ou estimular algumas dessas funções.
Em suma, a utilização de LLLT é capaz de alterar a expressão de metaloproteinases da matriz
em diferentes tecidos. As MMPs, por sua vez, são reconhecidas protagonistas em diversos processos,
dentre eles a remodelação tecidual, processos tumorais e inflamatórios, assim como em doenças
autoimunes. Também foi mostrada recentemente a atuação da LLLT na redução da expressão de
MMP-2 e MMP-9 no gânglio trigeminal de ratos portadores de inflamação da articulação
temporomandibular (DESIDERÁ e cols., 2015). Mas como existem conclusões controvérsias sobre o
uso de LLLT, é de extrema importância analisar a eficácia deste tratamento, bem como sua
participação via MMP sobre a modulação da nocicepção.
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Objetivos
Considerando a literatura apresentada, neste trabalho avaliamos se a LLLT é capaz de altera a
expressão das MMPs e das citocinas inflamatórias no fluído sinovial das ATMs de ratos portadores
de inflamação persistente intraarticular. Em uma segunda etapa foi avaliado o tipo celular (neurônios
ou células gliais satélites) que expressa MMPs no gânglio trigeminal de ratos.
Para tanto tivemos os seguintes objetivos específicos:
1. Avaliar a expressão de biomarcadores inflamatórios (citocinas inflamatórias e
infiltrado celular no líquido sinovial da ATM) durante o desenvolvimento da
inflamação persistente induzida pela administração de Adjuvante Completo de
Freund.
2. Verificar se o tratamento com LLLT em ratos com inflamação persistente da ATM
altera os biomarcadores inflamatórios no líquido sinovial, bem como o aspecto
histopatológico da articulação temporomandibular.
3. Analisar a expressão das MMP-2 e MMP-9 no líquido sinovial de ratos portadores de
inflamação persistente da ATM.
4. Verificar se a LLLT é capaz de alterar a expressão das MMPs no fluído sinovial da
ATM em ratos com inflamação persistente induzida pela administração de Adjuvante
Completo de Freund.
5. Identificar por meio de técnica imunohistoquímica com co-localização a expressão
das MMP-2 e MMP-9 no gânglio trigeminal identificando o tipo celular (neurônios ou
células gliais satélites) em ratos portadores de inflamação persistente da ATM tratados
ou não com LLLT.
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Materiais e Métodos

1.

Animais

Foram utilizados ratos Wistar machos (200 a 250 gramas, n=440) cedidos pelo Biotério
Central do Campus de Ribeirão Preto. Os ratos foram mantidos em caixas acrílicas coletivas (4 ratos
por caixa) com 1394 cm2 de área, em ambiente com temperatura controlada (24 ºC ± 1 ºC) e ciclo
claro-escuro de 12 horas (ciclo claro se iniciando às 7 horas da manhã), com água filtrada e comida
ad libitum. Todos os protocolos experimentais foram realizados de acordo com os regulamentos e
cuidados na utilização de animais de laboratório, conforme o Conselho Nacional de Experimentação
Animal (CONCEA), e foram aprovados pelo Comitê de Ética para o Uso de Animais da Faculdade
de Odontologia de Ribeirão Preto/USP (CEUA-FORP/USP no. 2013.1.1111.58.7 – Anexo I).

2.

Indução de Inflamação persistente na ATM

Para indução de inflamação persistente da articulação temporomandibular, os ratos foram
anestesiados com uma injeção intramuscular de cloridrato de cetamina a 10% (75 mg/Kg) e xilasina
4%(10 mg/Kg) para permitir que fosse administrado de Adjuvante Completo de Freund (CFA) intraarticular, bilateralmente. O agente irritante, CFA, foi administrado no volume 50 µL na região da
ATM, bilateralmente. Para a injeção foi utilizada uma agulha calibre 30G½ acoplada a uma seringa
plástica de 1 mL. Para localização das ATMs foi realizada a palpação do arco zigomático e do
côndilo para identificação do local correto da injeção. A agulha foi inserida imediatamente inferior à
borda póstero-inferior do arco zigomático e avançada em direção anterior até entrar em contato com
a borda póstero-lateral do côndilo (ZHOU e cols., 1999). No grupo controle foi realizada a
administração de solução salina 0,9 % (50µL) (SAL) bilateralmente, nas ATMs, seguindo mesmo
protocolo descrito. Com os ratos ainda anestesiados, após a administração do CFA ou se solução
salina 0,9%, foi realizada uma sessão de LLLT (protocolo a ser descrito no item 3 de Materiais e
Métodos) ou não (grupo controle-SHAM). Com o retorno da anestesia, os ratos foram levados ao
Biotério I da FORP/USP.
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3.

Tratamento com laser de baixa intensidade (LLLT)

As sessões com laser de baixa intensidade (LLLT) foram realizadas com os ratos semicontidos, para que não houvesse movimentações que interferissem na aplicação do laser. Para
realização da LLLT, foi determinado um ponto de aplicação perpendicular a pele na região central do
côndilo da ATM (bilateralmente). Para não ocorrer difração dos feixes de luz durante a LLLT, a
região das ATMs foi submetida a raspagem dos pelos. A aplicação de LLLT foi realizada em contato
com a pele do animal. A região da ATM selecionada para incidência do laser foi localizada
considerando-se os mesmos parâmetros descritos para administração do CFA ou SAL intra-articular.
Foi utilizado o laser de baixa intensidade (Modelo Twin Flex Evolution, marca MMOptics Ltda, São
Carlos, SP, BR) com comprimento de onda de 780 nm, cujo meio ativo do emissor de luz era
contínuo e constituído de gálio-alumínio-arseneto (GaAlAs), com densidade de energia equivalente a
10 J/cm2 (potência de energia 40mW durante 10 segundos), 20 J/cm2 (potência de energia 40mW
durante 20 segundos) (DESIDERÁ e cols., 2015, DIAS e cols.,2011 e 2012), ou 60 J/cm2 (potência
de 40mW durante 60 segundos). Em cada sessão, foi realizada 1 aplicação do laser em um ponto
sobre cada ATM. Foram realizadas até 5 sessões de LLLT, sendo a primeira aplicação realizada no
1° dia experimental, 2 horas após a administração intra-articular de CFA ou SAL. As demais sessões
foram realizadas nos dias ímpares seguintes, ou seja, 3º, 5º, 7º e 9º dia experimental após a
administração de CFA ou SAL intra-articular, respeitando-se o horário da primeira sessão de LLLT.
A determinação destes períodos fundamentou-se em trabalhos anteriores, onde foi realizada a
quantificação das MMP-2 e MMP-9 (NASCIMENTO e cols., 2013, DESIDERÁ e cols., 2015). No
grupo controle, os ratos foram submetidos aos mesmos procedimentos para aplicação do laser, porém
não foi realizada a aplicação de laser propriamente dita (sessão SHAM).

Tabela 1: Especificações para aplicação de laser de baixa intensidade.

Densidade de energia (cada aplicação)
Densidade de energia ao final de 5
sessões
Área de aplicação
Potência/ Energia
Tempo de aplicação
Modo de Emissão
Comprimento de onda
Meio emissor de luz
Contato com a superfície

10J/cm2, 20J/cm2 e 60J/cm2*
2J, 4J e 12J, respectivamente
0.04cm2
0.4J, 0.8J e 2.4J, respectivamente
10s, 20s ou 60s, respectivamente
Contínuo
780nm
Gálio-Alumínio-Arseneto
Direto
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*As densidades de energia aplicadas são estipuladas em J/cm2 e a potência (mW) é constante
variando apenas a frequência ou tempo de aplicação de acordo com a fórmula:

Equação 1: Fórmula para cálculo da densidade de energia (J) a partir da energia (W) e tempo (s) aplicados.

4.

Coleta do líquido sinovial

Após o tempo de sobrevida seguida da injeção de CFA ou SAL intraarticular, os ratos foram
submetidos à eutanásia por meio de sobredose anestésica de cloridrato de cetamina a 10% (225
mg/Kg) e xilasina 4% (30 mg/Kg) e decaptados. Este procedimento foi executado em quatro
períodos diferentes (1, 3, 7 e 10 dias) após a indução da inflamação nos ratos submetidos à LLLT ou
não (Controle). Os tecidos superficiais foram dissecados e o espaço articular foi exposto. A região de
cápsula articular foi lavada por meio da técnica de bombeamento e aspiração utilizando EDTA em
solução salina 0,9 % tamponada (PBS), totalizando um volume de 50 μL por ATM. Esta lavagem foi
realizada duas vezes e teve como objetivo a coleta do líquido sinovial.

5.

Análise de mieloperoxidase (MPO)

A mieloperoxidase (MPO) é uma enzima que se encontra principalmente nos grânulos dos
neutrófilos e tem sido utilizada extensivamente como um marcador bioquímico de infiltração de
granulócitos em vários tecidos. No presente estudo a MPO foi quantificada no líquido sinovial da
ATM nos períodos de 1, 3, 7 e 10 dias após a injeção de CFA intraarticular. Um volume de 20 μL do
líquido sinovial foi centrifugado a 4.500 rpm durante 5 minutos a 4◦C. Este líquido foi ressuspendido
em 50 μL de tampão de brometo de hexadeciltrimetilamónio (HTAB) e homogeinizado por 5
minutos. Plaqueou-se então o líquido com uma solução de leitura contendo dicloridrato de odianisidina e peróxido de hidrogênio a 1 %. Para a leitura, utilizou-se absorbância de 450 nm e os
resultados foram descritos em unidades de MPO / líquido articular. Uma unidade de MPO é definida
como a conversão de 1μmol de peróxido de hidrogênio em 1 min a 22ºC.

33

6.

Análise da expressão de metaloproteinases da matriz no líquido sinovial

por meio de zimografia convencional
O zimograma permite visualizar diferentes isoformas de uma enzima ou das formas
próenzima e enzima ativa, que são muito frequentes em enzimas proteolíticas extracelulares, como as
MMPs. A zimografia foi realizada aplicando-se 20 μg de proteína do extrato descrito no item 4, o
qual foi misturado com tampão de amostra não redutor para a corrida. Esse extrato foi utilizado para
a zimografia no máximo uma semana após a extração, pois sua atividade pode diminuir ao longo do
tempo. O gel utilizado foi feito no laboratório contendo polacrilamida a 12 % e gelatina a 0,1 % no
gel de corrida (detalhes da confecção de zimogramas estão na forma de filme no site da FORP, no
link Videoteca, www.forp.usp.br).
Após a corrida, os zimogramas foram submetidos a dois banhos de solução renaturante de
Triton X-100 a 2 %. O gel foi incubado em tampão Tris-CaCl2 por 18 horas a temperatura de 37°C.
Em seguida o gel foi corado pelo corante Comassie Blue G-250 e descorado com uma solução de
metanol e ácido acético. Os géis obtidos foram fotografados no aparelho UltraVioleta da Leica e a
quantificação das MMP-2 e MMP-9 foi realizada através do programa Genetools 4.1.

7.

Biomarcadores inflamatórios

Amostras obtidas através da técnica descrita no item 4 foram utilizadas para realização do
teste para detecção de biomarcadores inflamatórios. A mensuração dos níveis desses mediadores foi
realizada utilizando kits de dosagem de citocinas Bio-Plex ProTM Assays (Bio-Rad), o qual
quantifica 12 citocinas, especificamente, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12p70, IL13, IFN-ϒ, GM-CSF e TNF-α. Dentre as citocinas avaliadas podemos destacar algumas envolvidas
na instalação do processo inflamatório, como IL-1 e TNF-α, e outras na manutenção do mesmo,
como a IL-12p70 e GM-CSF. Ainda, elas podem ser classificadas entre pró-inflamatórias (IL-1α, IL1β, IL-6, IL-12p70, IFN-ϒ, GM-CSF e TNF-α.) e anti-inflamatórias (IL-4, IL-10, IL-13). A curva
padrão é fornecida pelo fabricante, sendo necessário analisar suas concentrações para definir os
padrões para análise. A análise da reação foi realizada pelo leitor Luminex, o qual realiza a leitura
através de feixes de laser que emitem cores diferentes para cada citocina analisada, as quais são
ligadas as chamadas beads (microesferas fluorescentes) que emitem diferentes cores.
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8.

Remoção do gânglio trigeminal

Para obtenção do gânglio trigeminal, os ratos foram anestesiados com a associação de
cloridrato de cetamina a 10 % (75 mg/Kg) com xilasina 4 % (10 mg/Kg), e submetidos à perfusão
transcardíca com a passagem de 250mL de solução salina tamponada PBS 0.1 M e seguida de 250
mL de paraformaldeído 4 % (PFA 4 %), nos períodos de 1, 3, 7 e 10 dias após aplicação de CFA ou
SAL na ATM e submetidos ou não a LLLT. A determinação destes períodos fundamentou-se no
mesmo parâmetro de irradiação com LLLT, a fim de verificar como a fototerapia atua sobre a
expressão de metaloproteinases.

9.

Imunohistoquímica

As amostras de gânglio trigeminal foram fixadas em PFA 4 % e cortes histológicos de 12µm
foram utilizados para técnica de imunohistoquímica. Primeiramente, foi realizada a lavagem com
PBS 0,01 M (3x) depois foi feito o bloqueio com 1 % de soro normal de cabra diluído em PBS 0,01
M acrescido de Triton 1 %, que foi incubado durante 1 hora (aproximadamente 37ºC). Em seguida,
lavado com solução de PBS 0,01 M (ph 7,4) (3x) e os cortes foram incubados com anticorpos
primários anti-MMP-2 (1:500) e anti-MMP-9 (1:500) assim como o anticorpo anti-GFAP (1:10000)
e anti-IBa-1 (1:1000). Primeiramente foi feita a marcação de MMP. Anticorpos primários foram
diluídos conforme testes de diluição, feitos previamente a partir das recomendações do fabricante. As
incubações com os anticorpos primários foram feitas durante 1 hora a 37°C. Posteriormente, efetuouse a lavagem com PBS 0,01 M (3x) e seguiu-se a incubação com anticorpo secundário marcado com
rodhamina, diluído segundo as recomendações do fabricante, durante 30 minutos à temperatura
ambiente. Novamente procedeu-se a lavagem das lâminas com PBS 0,01 M (3x). Após, foram
processadas segundo a técnica de dupla-marcação para imunofluorescência com incubação overnight
a 4°C com anticorpo monoclonal anti-GFAP 1:10000 (Chemicon International) ou anticorpo
policlonal anti-Iba1 1:1000 (Wako). Após incubação com os anticorpos primários, os cortes foram
lavados em PBS 0,01 M (3x) e, posteriormente, incubados à temperatura ambiente por 1 hora com
Alexa flúor® 488 goat anti-rabbit IgG 1:1000 (Sigma Aldrich). Controles foram realizados omitindo
os anticorpos primários. Os cortes foram lavados em PBS 0,01 M (3x), e incubados com DAPI
1:12000 (Sigma Aldrich). Em seguida, foram lavados (PBS 0,01 M – 3x) e cobertos por lamínulas
com meio de montagem Vectashield® (Vector).
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Após estes procedimentos as lâminas foram fotografadas com microcópio de luz polarizada
(Zeiss). A imagens obtidas foram então analisadas pelo programa ImageJ (ImageJ Launcher versão
2006.02.01- Copyright 1993-2006, Broken Symetry Software).

10.

Histologia da articulação temporomandibular

Após a coleta do líquido sinovial, a articulação temporomandibular foi removida e realizou-se
a coloração de hematoxilina e eosina (H&E) em lâminas contendo cortes de 5 μm de espessura com
o intuito de pesquisar o infiltrado inflamatório presente nesta região após a aplicação de CFA ou
SAL intraarticular seguida de exposição ou não a LLLT.
As peças foram, para tanto, descalcificadas em solução de ETDA. O ETDA é composto por
uma associação de ácido clorídrico (12 %), EDTA (0,07 %), tartarato de sódio (0,014%), tartarato de
sódio e potássio (0,8 %) e água destilada (q.s.p. 1000 mL) (CASTANIA e cols., 2014). O
armazenamento em solução de ETDA se deu até que as peças estivessem maleáveis o suficiente. Em
seguida, realizada a desidratação das peças, para enfim serem incluídas em parafina para confecção
de lâminas.

11.

Eutanásia

Ao término dos períodos de 1, 3, 7 e 10 dias os animais foram submetidos à eutanásia por
meio de anestesia com a associação de cloridrato de cetamina a 10 % (75mg/Kg) com xilasina 4 %
(10 mg/Kg), seguida de decaptação, ou perfusão transcardíaca.

12.

Análise dos Resultados

A análise estatística para verificação de diferenças entre os grupos SAL, CFA, SAL+LASER
e CFA+LASER para os testes de MPO, zimografia, histologia da ATM, expressão de citocinas,
imunofluorescência para marcação de MMP-2 e MMP-9 foi realizada por meio de análise de
variância (ANOVA) de duas vias. Quando possível, foi realizado o teste post hoc de Newman-Keuls,
considerando para significância P < 0,05.
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13.

Grupos Experimentais

Grupo 1 Controle (n = 12, para cada período experimental): ratos foram sacrificados sem
manipulações prévias para obtermos um controle negativo para a amostra.
Grupo 2 SAL (n = 12, para cada período experimental): os ratos foram anestesiados e
receberam a aplicação de SAL nas ATMs seguida de sessão SHAM de LLLT, este procedimento foi
repetido nos dias ímpares subsequentes. Os animais foram então sacrificados para coleta do líquido
sinovial 1º, 3º, 7º e 10º dia após administração intraarticular de SAL, para análise da atividade de
mieloperoxidase, MMP-2 e MMP-9, expressão de citocinas pró e anti-inflamatórias.
Grupo 3 SAL + LASER (n = 12, para cada período experimental): os ratos foram
anestesiados e receberam a aplicação de salina 0,9% nas ATMs seguida de sessões de LLLT com
dose de 10 J/cm2, 20 J/cm2 ou 60 J/cm2, este procedimento foi repetido nos dias ímpares
subsequentes. Os animais foram então sacrificados para coleta do líquido sinovial 1º, 3º, 7º e 10º dia
após administração intraarticular de SAL, para análise da atividade de mieloperoxidase, MMP-2 e
MMP-9, expressão de citocinas pró e anti-inflamatórias.
Grupo 4 CFA (n = 12, para cada período experimental): os ratos foram anestesiados e
receberam a aplicação de CFA nas ATMs seguida de sessão SHAM de LLLT, este procedimento foi
repetido nos dias ímpares subsequentes. Os animais foram então sacrificados para coleta do líquido
sinovial 1º, 3º, 7º e 10º dia após administração de CFA intraarticular, para análise da atividade de
mieloperoxidase, MMP-2 e MMP-9, expressão de citocinas pró e anti-inflamatórias.
Grupo 5 CFA + LASER (n = 12, para cada período experimental): ratos foram anestesiados
e receberam a administração de CFA nas ATMS, após foi realizada sessões de LLLT dose de 10
J/cm2, 20J/cm2 ou 60J/cm2, este procedimento foi repetido nos dias ímpares subsequentes. Os
animais foram então sacrificados para coleta do líquido sinovial 1º, 3º, 7º e 10º dia após
administração intraarticular de CFA, para análise da atividade de mieloperoxidase, MMP-2 e MMP9, expressão de citocinas pró e anti-inflamatória.

37

Resultados
1. Análise de mieloperoxidase
A atividade oxidativa avaliada pelo teste de MPO foi alterada pela aplicação de LLLT nas doses
empregadas neste estudo (10 J/cm2, 20 J/cm2 e 60 J/cm2, Figura 5). Foi realizada análise estatística
ANOVA de duas vias para os grupos com aplicação de laser com dose de 60 J/cm2, e verificou-se
diferença significante no tratamento (F3,95= 48,71; P < 0,001) assim como interação entre tempo e
tratamento (F9,95= 11,35; P < 0,001). Ainda, foi visualizada diferença entre os grupos de
CFA+LASER e os grupos CFA, SAL e SAL+LASER nos períodos de 1, 3 e 7 dias. No mais, no
período de 10 dias o grupo CFA foi diferente de SAL e CFA+LASER.
A análise estatística TWO-WAY ANOVA evidenciou para os resultados da análise de MPO
no líquido sinovial diferença no tempo (F3,23=95277,59; P < 0,001), tratamento (F3,23=22995,6; P <
0,001) bem como interação entre esses fatores (F9,23=18806,2; P < 0,001). O teste de Newman-Keuls
(P < 0,05) verificou diferença estatisticamente significante entre o grupo CFA e os demais grupos,
CFA+LASER, SAL e SAL+LASER, nos períodos de 1, 3, 7 e 10 dias. Em acréscimo não foram
visualizadas diferenças entre o grupo CFA+LASER e os grupos SAL e SAL+LASER.
A análise estatística TWO-WAY ANOVA evidenciou para os resultados da análise de MPO
no líquido sinovial, para o tratamento com laser de baixa intensidade e dose de 10J/cm2, diferença no
tempo (F3,71=573,45; P < 0,001), tratamento (F3,71=115,6; P < 0,001) bem como interação entre esses
fatores (F9,71=110,13; P < 0,001). O teste de Newman-Keuls (P < 0,05) verificou diferença
estatisticamente significante entre o grupo CFA e os demais grupos, CFA+LASER, SAL e
SAL+LASER, nos períodos de 1, 3, 7 e 10 dias. No mais, não houveram diferenças apontadas pelo
teste estatístico entre os grupos CFA+LASER, SAL e SAL+LASER em nenhum dos períodos
analisados.
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Figura 5: Gráficos de Atividade oxidativa (µg/µl). Resultados obtidos a partir de amostras de animais tratados com
LLLT com dose de 10 J/cm2, 20 J/cm2 e 60 J/cm2. Em (*) o grupo CFA foi diferente dos demais grupos dentro do mesmo
período, teste de Newman-Keuls. (a) o grupo CFA é diferente dele mesmo quando comparado aos períodos de 1 e 3 dias,
teste de Newman-Keuls. Fonte: autoria própria.

2. Análise da expressão de metaloproteinases da matriz no líquido sinovial –

Zimografia convencional
A aplicação da Two-way ANOVA apontou diferença no fator tratamento dos diferentes
grupos quanto a expressão de MMP-9 (F4,71= 2,815; P < 0,05). O teste post hoc test Student
Newman-Keuls (P < 0,05) no período de 1, 3, 7 e 10 dias o grupo CFA foi estatisticamente diferente
(P < 0,05) dos grupos SAL e SAL+LASER. Ainda o grupo CFA foi diferente de CFA+LASER (P <
0,05) no período de 10 dias após indução da inflamação. Já o grupo CFA+LASER foi diferentes dos
grupos SAL e SAL+LASER nos períodos de 1, 3 e 7 dias (Figura 6).
Para expressão de MMP-2 com peso molecular de 75 kDa foi verificado diferença
estatisticamente significante no fator tratamento (F4,71=3,598; P < 0.01). Os grupos CFA e
CFA+LASER mostraram diferença significante (P < 0,05, Newman-Keuls) quando comparados aos
grupos SAL e SAL+LASER nos períodos de 1 e 7 dias. O grupo CFA foi diferente dos demais
grupos no período de 10 dias após indução da inflamação (P < 0,05, Newman-Keuls). Mas não
verificou-se diferenças estatísticas entre os grupos analisados.
A análise estatística para expressão de MMP-2 (72 kDa) mostrou diferença significante no
fator tratamento (F4,71= 3.106, P < 0,05). Nos períodos de 1, 3 e 7 dias, os grupos CFA e
CFA+LASER mostraram diferença estatisticamente significante quando comparados aos grupos
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SAL e SAL+LASER (P < 0,05, Newman-Keuls). Ainda, o grupo CFA foi diferente dos demais
grupos no período de 10 dias após a indução da inflamação.
O teste Two-way ANOVA mostrou diferença significante quando analisado o fator
tratamento na expressão da MMP-2 (64 kDa) (F4,71= 3,282; P < 0,05). Nos períodos de 1, 7 e 10 dias
foi evidenciado diferença significante entre os grupos CFA e CFA+LASER quando comparados aos
grupos SAL e SAL+LASER (P < 0.05, Newman-Keuls). Mas não foi verificada diferença entre os
diferentes tratamentos no período de 3 dias.

95 kDa
75 kDa
72 kDa
64 kDa

50000

40000

*
*

30000
b*
20000

*
10000

*

*
a

0

Dia 1
60000

50000

Dia 3

SAL

Dia 7

CFA

Dia 10
b*
CFALASER

SALLASER

*

*

40000

30000

*

20000

10000

a

*

*

0

Dia 1
SAL

Dia 3
CFA

Dia 7
SALLASER

Dia 10
CFALASER

Expressao MMP-2 (75kDa)(unidades arbitrarias)

60000

Expressao MMP-2 (64kDa)(unidades arbitrarias)

Expressao de MMP-2 (72kDa)(unidades arbitrarias)

Expressao MMP-9 (95kDa)(unidades arbitrarias)

60 J/cm²
60000

50000

40000

30000

20000

*

10000

*
*

0

Dia 1
60000

Dia 3

SAL

*
*

CFA

*

Dia 7

Dia 10

SALLASER

CFALASER

50000

40000

30000

20000

10000

*
0

*

*

*

Dia 1
SAL

Dia 3
CFA

Dia 7
SALLASER

*

*

Dia 10
CFALASER

Figura 6: Fotografia de zimogramas representativos de líquido sinovial de ratos submetidos ou
não a LLLT 60 J/cm2 para os períodos de sobrevida de 1,3, 7 e 10 dias. Gráficos de Expressão das
gelatinases MMP-2 e MMP-9. A gelatinase MMP-2 foi analisada em seus diferentes pesos moleculares,
64kDa ou forma inativa, 72kDa ou forma ativa, 75kDa ou forma pró-ativa. Em (a) o grupo CFA+LLLT
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foi diferente de SAL (P < 0.05, Newman-Keuls). (*) o grupo CFA foi diferente dos grupos SAL e
SAL+LASER (P < 0.05, Newman-Keuls). (b) o grupo CFA foi diferente de CFA+LASER. Fonte: autoria
própria.

A aplicação da análise estatística (TWO-WAY ANOVA) para amostras de animais que
receberam tratamento de laser com dose de 20 J/cm2, evidenciou que a expressão de MMP-9 (95
kDa) teve diferença no tratamento (F3,79=14,137; P < 0,001). O teste post-hoc Newman-Keuls
apontou diferença do grupo CFA quando comparado com os grupos Controle, SAL, SAL+LASER e
CFA+LASER (P < 0,001; Newman-Keuls). Em particular, encontrou-se diferença significativa nos
períodos de 3 e 7 dias de experimentação na expressão da MMP-9 no gânglio trigeminal do grupo
CFA comparado com os grupos Controle, SAL, SAL+LASER e CFA+LASER.
Considerando a análise da expressão da MMP-2, no gânglio trigeminal, em seus diferentes
pesos (75 kDa, 72 kDa e 64 kDa), a aplicação da TWO-WAY ANOVA para MMP-2 (75kDa)
evidenciou diferença estatística no tratamento (F4,79=14,189; P < 0,001) e interação entre tempo e
tratamento (F12,79=2,938; P < 0,05). O teste post hoc de Newman-Keuls mostrou diferença na
expressão de MMP2 (75 kDa) do grupo CFA no período de 1, 3 e 10 dias quando comparado aos
grupos Controle, SAL e SAL+LASER e CFA+LASER (Figura 7).
Para a MMP-2 (72 kDa), observa-se diferença estatística (TWO-WAY ANOVA)
considerando o fator tratamento (F4,79=36,192, P < 0,001) mas não se observou interação tempo tratamento. Em particular, a expressão da MMP-2 (72 kDa) no líquido sinovial no grupo CFA foi
diferente significativamente (P < 0,05; Newman-Keuls) quando comparado aos grupos Controle,
SAL e SAL+LASER e CFA+LASER nos períodos 1, 3, 7 e 10 dias. Adicionalmente, o grupo
CFA+LASER apresentou diferença quanto a expressão de MMP-2 (72 kDa) comparado aos grupos
Controle, SAL, SAL+LASER, no período de 3 e 7 dias de experimentação.
Ainda, para a MMP-2 (64 kDa) a aplicação TWO-WAY ANOVA apontou diferença
estatística quanto ao tratamento (F4,79=15,553; P < 0,001). O teste de Newman-Keuls evidenciou que
a expressão de MMP-2 (64 kDa) do grupo CFA foi diferente (P < 0,05) quando comparado os grupos
Controle, SAL, SAL+LASER e CFA+LASER nos períodos de 1, 3 e 10 dias. No mais, não houve
diferença entre o grupo CFA+LASER e os grupos Controle, SAL e SAL+LASER em todos os
períodos analisados (1, 3, 7 e 10 dias).
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Figura 7: Fotografia de zimograma representativo para amostras de líquido sinovial de ratos tratados ou não com
LLLT com dose de 20 J/cm2, para os períodos de sobrevida de 1, 3, 7 e 10 dias. Gráficos de Expressão das
gelatinases MMP-2 e MMP-9. A gelatinase MMP-2 foi analisada em seus diferentes pesos moleculares, 64kDa ou
forma inativa, 72kDa ou forma ativa, 75kDa ou forma pró-ativa (a) quando o grupo CFA+LLLT foi diferente de
SAL e SAL+LLLT (P < 0.05, Newman-Keuls). (*) quando o grupo CFA foi diferente dos demais grupos (P < 0.05,
Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.

Aplicação de LLLT com dose de 10 J/cm2 mostrou em seus resultados diferença significante
no tratamento para os diferentes pesos moleculares da MMP-2 e para MMP-9.
Para MMP-9 (95 kDa), a análise estatística estatística (TWO-WAY ANOVA) evidenciou
diferença no tratamento (F4,41= 11,73; P < 0,001; ), mas não se verificou diferença no tempo ou
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interação entre os fatores. A aplicação do post hoc teste de Newman-Keuls (P < 0,05) mostrou que o
grupo CFA foi diferente dos grupos CFA+LASER, SAL+LASER, SAL e CONTROLE (Figura 8).
Em contrapartida não houve diferenças entre o grupo CFA+LASER e os grupos SAL+LASER, SAL
e CONTROLE.
Os valores MMP-2 (75 kDa), quando submetidos ao teste estatístico TWO-WAY ANOVA,
mostraram diferença no tratamento (F4,41= 14,15; P < 0,001). Ainda, o post test Newman-Keuls (P <
0,05) mostrou que o grupo CFA foi diferente dos grupos CFA+LASER, SAL+LASER, SAL e
CONTROLE.
Para a MMP-2 (72 kDa), foi verificada diferença no tratamento (F4,41=21,46; P < 0,001), no
entanto não foi evidenciada diferença no tempo ou interação entre os fatores. Assim como a MMP-2
75kDa, não foi apontada diferença entre o grupo CFA+LASER e os grupos controles, embora tenha
sido verificada diferença significante entre o grupo CFA e os grupos CFA+LASER, SAL+LASER,
SAL e CONTROLE (P < 0,05; Newman-Keuls).
A análise estatística TWO-WAY ANOVA seguida pelo post test de Newman-Keuls, mostrou
para a MMP-2 (64 kDa), diferença no tratamento (F4,41=4.99, P < 0,05) mas não no tempo ou mesmo
a interação entre os fatores. No mais, o grupo CFA diferiu dos grupos CFA+LASER, SAL+LASER,
SAL e CONTROLE (teste de Newman-Keuls, P < 0,05; Figura 8).
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Figura 8: Fotografia de zimograma representativo para amostras de líquido sinovial de ratos tratados ou não com
LLLT com dose de 10 J/cm2, para os períodos de sobrevida de 1, 3, 7 e 10 dias. Gráficos de Expressão das
gelatinases MMP-2 e MMP-9. A gelatinase MMP-2 foi analisada em seus diferentes pesos moleculares, 64kDa ou
forma inativa, 72kDa ou forma ativa, 75kDa ou forma pró-ativa. Em (a) quando o grupo CFA+LLLT foi diferente do
grupo SAL e SAL+LLLT. E em (*) quando o grupo CFA foi diferente dos demais grupos. Amostras de líquido sinovial
de ratos de diferentes períodos experimentais, 1,3, 5, 7 e 10 dias após a administração de Adjuvante Completo de Freund
(CFA) ou solução salina 0,9 % (SAL), bilateral na região das ATMs, e ainda que foram ou não submetidos a LLLT de
baixa intensidade – 10 J/cm2. Fonte: autoria própria.

3. Dosagem de Citocinas pró e anti-inflamatórias
A dosagem de citocinas foi realizada em amostras de líquido sinovial coletado de ratos dos
diferentes grupos experimentais, submetidos ou não à LLLT. As dosagens foram realizadas em duas
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etapas, e em cada etapa foi analisada amostras de todos os diferentes grupos. Como descrito no kit
comercial Bio-Plex ProTM Assays (Bio-Rad), a curva de normalização foi realizada e a dosagem das
amostras foi feita com auxílio do leitor do Luminex. Os resultados obtidos mostram que a LLLT
alterou a expressão das citocinas no líquido sinovial de ratos portadores de inflamação persistente
das ATMs (Figuras 9).

Análise de Citocinas Pró-inflamatórias
A análise para a citocina pró-inflamatória IL-1α mostrou não haver diferença entre os
diferentes tratamentos (SAL, CFA. SAL+LASER e CFA+LASER) e doses de laser empregadas (60
J/cm2. 20 J/cm2 e 10 J/cm2) (Figura 9).
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Figura 9: Gráficos de dosagem da citocina IL-1α (pg/mL). Gráficos correspondentes às leituras de IL-1α (pg/mL) para
os tratamentos nas doses de laser de 10 J/cm2, 20 J/cm2 e 60 J/cm2. Fonte: autoria própria.

Considerando a IL-1β, outra citocina pró-inflamatória reconhecidamente envolvida no
processo de instalação da inflamação, mostrou diferença significante para o tratamento com laser de
20J/cm2 no fator tempo (F3,61= 2,453; P < 0,05; Newman-Keuls), tratamento (F3,61=2,515; P < 0,05;
Newman-Keuls) e interação entre os fatores (F9,61= 2.548, P < 0,05; Newman-Keuls), mas não para
as doses de 60J/cm2 e 10J/cm2. No período de 1 dia após a indução da inflamação foi verificado
diferença entre o grupo CFA e os grupos SAL, SAL+LASER e CFA+LASER Também dentro do
grupo CFA, foi visualizado diferença entre o período de 1 dia e os demais períodos (3, 7 e 10
dias).(Figura 10)
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Figura 10: Gráficos de dosagem da citocina IL-1β (pg/mL). Gráficos correspondentes as leituras de IL-1β (pg/mL)
para os tratamentos das doses de laser de 10 J/cm2, 20 J/cm2 e 60 J/cm2. (*) o grupo é diferente dos demais grupos no
respectivo período. Fonte: autoria própria.

Para a citocina IL-2, a aplicação da ANOVA de duas vias apontou diferença significante para
os tratamentos empregados e as 3 doses de laser. Com relação a dose de 60J/cm2, verificamos
diferença significante no fator tratamento (F3,57=3,882; P < 0,05; Newman-Keuls) mas não no fator
tempo ou interação entre eles. O grupo SAL+LASER foi diferente dos demais grupos (SAL, CFA,
CFA+LASER) no período de 3 dias. Para a dose de 20 J/cm2, também foram encontradas diferenças
nos fatores tempo (F3,57= 4,484; P < 0,05; Newman-Keuls), tratamento (F3,57= 5,832; P < 0,05;
Newman-Keuls), bem como, interação entre eles (F9,57= 5,643; P < 0,05; Newman-Keuls). Foi visto
que o grupo SAL+LASER foi diferente dos demais grupos (P < 0,05; Newman-Keuls), em destaque,
essa diferença foi evidenciada dentro do período de 10 dias após o início dos experimentos (Figura
11). Ainda, dentro do próprio grupo SAL+LASER foi evidenciado diferença entre o período de 10
dias e os demais períodos (1, 3 e 7 dias, P < 0,05; Newman-Keuls). Da análise da dose de 10J/cm2,
foi verificada diferença estatisticamente significante nos fatores tempo (F3,56= 5,639; P < 0,05;
Newman-Keuls), tratamento (F3,56= 24,661; P < 0,05; Newman-Keuls), e, ainda, interação entre
eles(F9,56= 3,955; P < 0,05; Newman-Keuls). O grupo SAL+LASER foi diferente dos demais grupos
nos períodos de 1, 3 e 10 dias (P < 0,05, Newman-Keuls). No mais, dentro do grupo SAL+LASER
verificamos diferença entre os períodos de 7 dias quando comparados aos demais (P < 0,05,
Newman-Keuls) (Figura 11)
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Figura 11: Gráficos de dosagem da citocina IL-2 (pg/mL). Gráficos correspondentes às leituras de IL-2 para os
tratamentos das doses de laser de 10 J/cm2, 20J/cm2 e 60J/cm2. (*) o grupo é diferente dos demais dentro do período (P <
0,05; Newman-Keuls). (a) o respectivo grupo foi diferente dele mesmo quando comparado aos demais períodos (P <
0,05; Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.

Considerando a citocina IL-5 a aplicação da análise de variância de duas vias mostrou
diferença significante para os tratamentos e diferentes doses empregadas (Figura 12). Na dose de 10
J/cm2 foi evidenciada diferença estatisticamente significante nos fatores tempo (F3,55=4,761; P <
0,05, Newman-Keuls), tratamento (F3,55= 11.051, P < 0,001, Newman-Keuls), e interação entre eles
(F9,55= 3,074; P < 0,05, Newman-Keuls). O grupo SAL+LASER foi diferente dos grupos SAL, CFA
e CFA+LASER no período de 1 dia, e no período de 10 dias o grupo SAL foi diferente dos demais
grupos. Dentro do grupo SAL houve diferença entre o período de 10 dias quando comparado aos
períodos de 1, 3 e 7 dias. E no grupo SAL+LASER o período de 1 dia foi diferente quando
comparado aos períodos de 3, 7 e 10 dias. Para o tratamento com dose de laser de 20 J/cm2 a análise
estatisticamente mostrou diferença no fator tempo (F3,57= 3,914; P < 0,05, Newman-Keuls),
tratamento (F3,57= 13,102; P < 0,001, Newman-Keuls) e interação entre eles (F9,57= 3,304; P < 0,05;
Newman-Keuls). O grupo SAL foi diferente dos demais grupos dentro do período de 10 dias de
experimentação, assim com dentro do próprio grupo SAL quando comparado o período de 10 dias
aos períodos de 1, 3 e 7 dias. Na análise da dose de laser de 60 J/cm2 o fator tempo mostrou
diferença significante (F3,57= 7.504, P < 0,001, Newman-Keuls). O grupo SAL foi diferente de CFA,
SAL+LASER e CFA+LASER no período de 10 dias, e, ainda, SAL mostrou diferença quando
comparado o período de 10 dias e os períodos de 1, 3 e 7 dias (P < 0,05; Newman-Keuls) (Figura
12).
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Figura 12: Gráficos de dosagem da citocina IL-5 (pg/mL). Gráficos correspondentes às leituras de IL-5 para os
tratamentos das doses de laser de 10 J/cm2, 20 J/cm2 e 60 J/cm2. (*) o grupo é diferente dos demais dentro do respectivo
período (P < 0,05; Newman-Keuls). (#) o respectivo grupo foi diferente dos grupos CFA e CFA+LASER (P < 0,05;
Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.

Para a citocina pró-inflamatória IL-6, na dose de 20J/cm2, a aplicação da TWO-WAY
ANOVA não mostrou diferença significante entre os tratamentos. Para a dose de 60 J/cm2 foi
verificada diferença entre os fatores tempo (F3,57= 3,979; P < 0,05), tratamento (F3,57= 4.275, P <
0,05) e também interação entre os fatores analisados (F9,57= 3.834, P < 0,05). O grupo CFA+LASER
foi diferente dos grupos SAL, CFA e SAL+LASER no período de 1 dia após o inicio dos
experimentos (P < 0,05; Newman-Keuls). E no período de 1 dia o grupo CFA+LASER mostrou
diferença quando comparado aos períodos de 3, 7 e 10 dias (P < 0,05; Newman-Keuls – Figura 13).
Quando a análise do tratamento com a dose de laser de 10J/cm2 foi evidenciado diferença nos fatores
tempo (F3,55= 5,089; P < 0,05), tratamento (F3,55= 30,324; P < 0,001), bem como interação entre eles
(F9,55= 4.036, P < 0,001). Foi verificada diferença entre o grupo SAL+LASER e os grupos SAL,
CFA e CFA+LASER nos períodos de 1, 3 e 10 dias. No grupo de SAL+LASER observou-se
diferença significativa entre o período de 10 dias quando comparado aos períodos de 1, 3 e 7 dias.
(Figura 13)
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Figura 13: Gráficos de dosagem da citocina IL-6 (pg/mL). Gráficos correspondentes às leituras de IL-6 para os
tratamentos das doses de laser de 10 J/cm2, 20J/cm2 e 60J/cm2. (*) o grupo é diferente dos demais dentro do período (P <
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0,05; Newman-Keuls). (a) o respectivo grupo foi diferente dele mesmo quando comparado aos demais períodos (P <
0,05; Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.

Para a análise da citocina IL-12p70, o teste estatístico ANOVA de duas vias mostrou, para o
tratamento com laser na dose de 60 J/cm2, diferença significante no fator tratamento (F3,57= 9,494; P
< 0,001) mas não nos fator tempo. O grupo SAL+LASER foi diferentes dos demais grupos no
período de 3 e 7 dias após a indução da inflamação e tratamento ou não de laser. O tratamento com
dose de 20 J/cm2 mostrou, através da análise estatística TWO-WAY ANOVA, diferença significante
no fator tempo (F

3,57=

9,533; P < 0,001), tratamento (F3,57=11,840; P < 0,001), e, ainda, interação

entre eles (F9,57= 6,829; P < 0,001). O grupo SAL+LASER foi diferente dos grupos SAL, CFA e
CFA+LASER no período de 10 dias, e, ainda, SAL+LASER teve diferença dentro do grupo quando
comparado o período 10 dias aos períodos de 1, 3 e 7 dias. (P < 0,05; Newman-Keuls - Figura 14).
No mesmo sentido, a dose de 10 J/cm2 mostrou diferença significante no fator tempo (F3,55= 17,463;
P < 0,001), tratamento (F3,55= 24,979; P < 0,001), bem como interação entre eles (F9,55= 13,895; P <
0,001). No período de 3 dias, o grupo SAL+LASER foi diferente dos grupos SAL, CFA e
CFA+LASER (P < 0,05; Newman-Keuls). E no período de 10 dias, CFA foi diferente de SAL e
SAL+LASER foi diferente de SAL e CFA+LASER (P < 0,05; Newman-Keuls).
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Figura 14: Gráficos de dosagem da citocina IL-12p70 (pg/mL). Gráficos correspondentes às leituras de IL12p70 para os tratamentos das doses de laser de 10 J/cm2, 20 J/cm2 e 60 J/cm2. Em (*) o grupo é diferente dos
demais dentro do período (P < 0,05; Newman-Keuls). (a) o respectivo grupo foi diferente dele mesmo quando
comparado aos demais períodos (P < 0,05; Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.

Para a citocina TNF-α, a análise estatística ANOVA de duas vias mostrou diferença
significante no fator dose (F1,78= 6,005; P < 0,05) mas não nos fatores tempo e tratamento. O grupo
CFA foi diferente dos demais grupos no período de 1dia após a indução da inflamação (Figura 15).
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Figura 15: Gráficos de dosagem da citocina TNF-α (pg/mL). Gráficos correspondentes às leituras de
TNF-α para os tratamentos das doses de laser de 10 J/cm2, 20J/cm2 e 60J/cm2. (*) o grupo é diferente dos
demais dentro do período (P < 0,05; Newman-Keuls). (a) o respectivo grupo foi diferente dele mesmo quando
comparado aos demais períodos (P < 0,05; Newman-Keuls). (b) o grupo foi diferente do grupo SAL no
período de 7 dias (P < 0,05; Newman-Keuls). (#) quando SAL foi diferente de CFA e SAL+LASER (P < 0,05;
Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.

Para o tratamento com dose de 60 J/cm2, a análise estatística, Two-way ANOVA, mostrou
diferença na expressão da citocina GM-CSF para os diferentes grupos no fator tratamento (F3,57=
6,221; P < 0,001). O grupo SAL+LASER foi diferente dos demais grupos no período de 3 dias, e
ainda esse mesmo período foi diferente dos períodos de 1 e 10 dias dentro do grupo SAL+LASER (P
< 0,05; Newman-Keuls). Para o tratamento com laser na dose de 20 J/cm2 não foram verificadas
diferenças significantes entre os grupos nos períodos analisados. Para a dose de 10 J/cm2 foi
evidenciada diferença entre os fatores tempo (F3,55= 3,657; P < 0,05), tratamento (F3,55= 9,455; P <
0,001), bem como, interação entre eles (F9,55= 3,393; P < 0,05). O grupo SAL+LASER mostrou
diferença entre os demais grupos no período de 10 dias, e entre os períodos de 1, 3 e 7 dias no grupo
de SAL+LASER (P < 0,05; Newman-Keuls - Figura 16).
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Figura 16: Gráfico de dosagem da citocina GM-CSF (pg/mL). Gráficos correspondentes às leituras de
GM-CSF para os tratamentos das doses de laser de 10 J/cm2, 20 J/cm2 e 60 J/cm2. (*) o grupo é diferente dos
demais dentro do respectivo período (P < 0,05; Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.
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A análise da dosagem do IFN-ϒ não mostrou diferenças estatisticamente significantes quando
da análise ANOVA de duas vias para o tratamento com laser na dose de 60 J/cm2. Em contrapartida,
os tratamentos de laser de 20 J/cm2 e 10 J/cm2 mostraram diferença significante na análise estatística
Two-Way ANOVA. Para a dose de 20 J/cm2 foi verificada diferença no fator tempo (F3,62= 3,289; P
< 0,05) mas não no fator tratamento ou interação entre eles. Dentro do período de 10 dias após o
início da experimentação verificou-se diferença entre o grupo SAL e os grupos CFA e CFA+LASER
(P < 0,05; Newman-Keuls). Para a dose de 10 J/cm2 observou-se diferenças entre os diferentes
grupos no fator tratamento (F3,55= 3,099; P < 0,05) mas não foi visualizado interação entre eles. O
grupo SAL+LASER foi diferente dos demais grupos no período de 3 dias (P < 0,05; Newman-Keuls
- Figura 17).
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Figura 17: Gráficos de dosagem da citocina IFN-g (pg/mL). Gráficos correspondentes às leituras de INF-g
para os tratamentos das doses de laser de 10 J/cm2, 20 J/cm2 e 60 J/cm2. (*) o grupo foi diferente dos demais
dentro do mesmo período (P < 0,05; Newman-Keuls). (a) o respectivo grupo foi diferente de CFA e
CFA+LASER (P < 0,05; Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.

Análise de Citocinas Anti-inflamatórias
A análise estatística, ANOVA de duas vias, para a citocina IL-4, mostrou diferença no fator
tratamento (F3,57= 5,083; P < 0,05) quando da aplicação da dose de 60 J/cm2. O grupo SAL+LASER
foi diferentes dos demais grupos no período de 3 dias após a indução da inflamação e LLLT ou não
(P < 0,05; Newman-Keuls). E para a dose de 20 J/cm2 foi verificada diferença nos fatores tempo
(F3,57= 2,989; P < 0,05) e tratamento (F3,57= 3,484; P < 0,05) mas não se verificou interação entre os
fatores. Enquanto que para a dose de 10 J/cm2 foi mostrada diferença entre no fator tratamento
(F3,55= 3,717; P < 0,05). O grupo SAL foi diferente dos grupos CFA, SAL+LASER e CFA+LASER
no período de 10 dias de experimentação (P < 0,05; Newman-Keuls - Figura 18).
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Figura 18: Gráficos de dosagem da citocina IL-4 (pg/mL). Gráficos correspondentes às leituras de IL-4
para os tratamentos das doses de laser de 10 J/cm2, 20 J/cm2 e 60 J/cm2. (*) o grupo foi diferente dos demais
dentro do respectivo período (P < 0,05; Newman-Keuls). (a) o respectivo grupo foi diferente dele mesmo
quando comparado aos demais períodos de experimentação (P < 0,05; Newman-Keuls). (b) o grupo foi
diferente de CFA e CFA+LASER (P < 0,05; Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.

A citocina IL-10 não mostrou diferença estatisticamente significante quando comparado os
grupos com ou sem inflamação analisados ao longo do período de 10 dias. (Figura 19)
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Figura 19: Gráficos de dosagem da citocina IL-10 (pg/mL). Gráficos correspondentes às leituras de IL-10
para os tratamentos das doses de laser de 10 J/cm2, 20 J/cm2 e 60 J/cm2. Fonte: autoria própria.

A análise estatística TWO-WAY ANOVA para a interleucina IL-13 mostrou, para o
tratamento com dose de 60 J/cm2, diferença no fator tratamento (F3,57= 5,071; P < 0,05). No período
de 3 dias, o grupo SAL+LASER foi diferentes do demais grupos, assim como, dentro do próprio
grupo houve diferença entre o período de 3 dias quando comparado a 1 dia (P < 0,05; NewmanKeuls – Figura 20). Para a dose de 20 J/cm2, diferenças foram encontradas entre os fatores tempo
(F3,57= 4,783; P < 0,05), tratamento (F3,57= 4.334, P < 0,05) e também interação entre tempo e
tratamento (F9,57= 3,168; P < 0,05). O grupo SAL+LASER evidenciou diferença significante (P <
0,001, Newman-Keuls) quando comparado aos demais grupos no período de 10 dias de
experimentação. E dentro do grupo SAL+LASER foi verificado diferença na comparação entre o
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período de 10 dias e 1, 3 e 7 dias (P < 0,05; Newman-Keuls - Figura 20). Para a dose de 10 J/cm2 não
foram vistas diferenças estatisticamente significantes (Figura 20).
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Figura 20: Gráficos de dosagem da citocina IL-13 (pg/mL). Gráficos correspondentes às leituras de IL-13
para os tratamentos das doses de laser de 10 J/cm2, 20J/cm2 e 60J/cm2. (*) o grupo é diferente dos demais
dentro do período (P < 0,05; Newman-Keuls). (b) o respectivo grupo foi diferente do grupo CFA e
CFA+LASER dentro do mesmo período (P < 0,05; Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.

4. Análise Histológica
Para realização da análise histológica foram dissecadas ATMs de ratos que receberam a
injeção CFA ou SAL intraarticular e aplicação ou não de LLLT. Verificou-se num primeiro
momento, como parâmetro anatômico para confirmação da inflamação, o aspecto das peças.
Observou-se presença de edema e espessamento da cápsula articular nas amostras obtidas de ratos
que receberam CFA intraarticular (Figura 21).

Figura 21: Aspectos anatômico de peças de ATM removidas de animais que receberam SAL (à
esquerda) ou CFA (à direita). Fotografia retirada de amostras de ratos com máquina fotográfica Cannon
com zoom automático. Fonte: autoria própria.
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Da análise histológica com a técnica de H&E, foi considerado o infiltrado inflamatório
presente na cápsula articular, o qual era composto por células polimorfonucleares. As figuras
representativas do côndilo mandibular foram tiradas com aumento de 40x, sendo assim possível
identificar alguns tipos celulares de interesse com clareza. Os pontos analisados foram três, região
anterior, média e posterior, foi tomada a quantidade total de células encontradas nessas regiões e foi
realizada a média aritmética para realização de análise estatística. As fotomicrografias colocadas em
destaque no painel são representativas podendo ser das regiões apontadas (Figuras 24, 26 e 28). Em
acréscimo, a região dos ligamentos anteriores e retrodiscais não foram incluídos na análise, uma vez
que o material utilizado para as demais análises foram restritos a cápsula articular, evitando assim
uma superestimativa da quantidade de infiltrado inflamatório.

Figura 22: Fotomicrografia de ATM com aumento de 5x. Em destaque, o aspecto anatômico de ATM de
rato em corte sagital com visualização da região anterior, média e posterior do disco e cápsula articular.
Fonte: autoria própria.

O tratamento de laser de baixa intensidade nas diferentes doses utilizadas neste trabalho
mostrou redução do número de células polimorfonucleares induzidas pela administração de CFA
intraarticular (Figuras 24, 26 e 28).
Os diferentes grupos, CFA, SAL, CFA+LASER e SAL+LASER, que receberam a dose de
laser de 60 J/cm2, foram analisados através do teste estatístico ANOVA de duas vias que apontou
diferença significante no fator tratamento (F4,78= 17,80; P < 0,001), porém não foi verificado
interação entre os fatores analisados tempo e tratamento. O grupo CFA foi diferentes dos demais
grupos (P < 0,05; Newman-Keuls - Figura 23).
A análise histológica para amostras obtidas de animais tratados com SAL ou CFA nas ATMs
e submetidos ou não a laser de baixa intensidade na dose de 20 J/cm2 mostram diferença entre a
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infiltração de espécies inflamatórias em tecido articular, mais especificamente região de cápsula
articular (Figura 26).
A análise estatística do número total de células polimorfonucleares mostrou diferença
significante entre os tratamentos (F4,62= 13,078; P < 0,001), mas não houve interação entre os fatores
analisados, tempo e tratamento. A plicação teste post hoc de Newman-Keuls revelou diferença
significativa (P < 0,05) entre o grupo CFA quando comparado com os grupos SAL, CFA+LLLT e
SAL+LLLT (P < 0,05; Newman-Keuls - Figura 25).
A análise histológica para amostras obtidas de animais tratados com SAL ou CFA nas ATMs
e submetidos ou não a LLLT na dose de 10J/cm2 mostram alteração na infiltração de espécies
polimorfonucleares típicas da inflamação em tecido articular, mais especificamente região de cápsula
articular (Figura 28).
Os diferentes grupos, CFA, SAL, CFA+LASER e SAL+LASER, foram analisados através do
teste estatístico ANOVA de duas vias observou diferença significante no fator tratamento (F4,62=
4,14; P < 0,05), porém não foi verificado interação entre os fatores analisados tempo e tratamento. O
teste post hoc de Newman-Keuls apontou diferença significativa ao décimo dia (P < 0,05) entre o
grupo CFA e os demais grupos (Figura 27).
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Figura 23: Gráfico de células inflamatórias. Análise de lâminas histológicas coradas em H&E e analisadas
para quantificação de células polimorfonucleares em côndilos mandibulares de ratos tratados com CFA ou
SAL e submetidos ou não a LLLT com dose de 60J/cm2. (a) quando o grupo CFA+LLLT foi diferente dos
demais grupos (P < 0,05; Newman-Keuls). (*) quando o grupo é diferente de SAL e SAL+LASER (P < 0,05;
Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.
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Figura 24: Fotomicrografias representativas de articulação temporomandibular com coloração de HE
com aumento de 40x. Região de cabeça do côndilo, especificamente, cápsula articular, evidenciando a
presença de infiltrado inflamatório. Representação de grupos tratados com ou sem laser de baixa intensidade
na dose de 60 J/cm2.
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Figura 25: Gráfico de células inflamatórias. Análise de lâminas histológicas coradas em H&E e analisadas
para quantificação de células polimorfonucleares em côndilos mandibulares de ratos tratados com CFA ou
SAL e submetidos ou não a LLLT com dose de 20 J/cm2. (a) quando o grupo CFA foi diferente de SAL e
SAL+LLLT (P < 0,05; Newman-Keuls). (*) quando o grupo CFA é diferente dos demais grupos (P < 0,05;
Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.
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Figura 26: Fotomicrografias representativas de articulação temporomandibular com coloração de HE
com aumento de 40x. Região de cabeça do côndilo, especificamente, cápsula articular, evidenciando a
presença de infiltrado inflamatório (setas). Representação de grupos tratados com ou sem laser de baixa
intensidade na dose de 20 J/cm2. Fonte: autoria própria.
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Figura 27: Gráfico de células inflamatórias. Análise de lâminas histológicas coradas em H&E e analisadas
para quantificação de células polimorfonucleares em côndilos mandibulares de ratos tratados com CFA ou
SAL e submetidos ou não a LLLT de baixa intensidade com dose de 10J/cm2. (a) quando o grupo CFA foi
diferente de SAL e SAL+LLLT (P < 0,05; Newman-Keuls). (*) quando o grupo CFA é diferente dos demais
grupos (P < 0,05; Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.
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Figura 28: Fotomicrografias representativas de articulação temporomandibular com coloração de HE
com aumento de 40x. Região de cabeça do côndilo, especificamente, cápsula articular, evidenciando a
presença de infiltrado inflamatório (setas). Representação de grupos tratados com laser de baixa intensidade
na dose de 10 J/cm2. Fonte: autoria própria.

5. Imunohistoquímica para marcação de MMPs no gânglio trigeminal
A análise de lâminas com marcação imunohistoquímica para MMP-2, MMP-9, proteína
fibrilar glial e Iba-1 mostrou maior expressão das gelatinases em células neuronais (neurônios). Os
resultados analisados pelo programa ImageJ estão descritos abaixo segundo a dose de laser aplicada
(10 J/cm2, 20 J/cm2, 60 J/cm2).
A fluorescência quantificada pelo programa ImageJ para as lâminas marcadas para MMP-2
em amostras de ratos tratados com LLLT com dose de 10 J/cm2 mostrou diferença quando da análise
de interação dos fatores tratamento e período (F3,32= 2,583; P < 0,05; TWO-WAY ANOVA). O teste
post hoc Newman-Keuls evidenciou diferença significativa entre o grupo CFA, no período de 7 dias
(P < 0,05) quando comparado com os períodos de 1, 3 e 10 dias. Ainda, no mesmo período de 7 dias,
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o grupo CFA foi diferentes dos grupos SAL, SAL+LASER e CFA+LASER (P < 0,05; NewmanKeuls - Figura 29). A análise de variância para expressão de MMP-9 não apontou diferenças
significantes na comparação dos fatores tempo e tratamento. (Figura 31)
A densidade de luminescência avaliada nas lâminas contendo amostras de ratos tratados com
LLLT com dose de 20 J/cm2, mostrou diferença significante para MMP-2, nos fatores tratamento
(F3,31= 3,634; P < 0,05; TWO-WAY ANOVA), período (F3,31= 12,623; P < 0,001; TWO-WAY
ANOVA), assim como interação entre eles (F9,31= 7,411; P < 0,001; TWO-WAY ANOVA). O teste
de Newman-Keuls apontou diferença do grupo SAL quando comparado o período de 7 dias aos
períodos de 1, 3 e 10 dias, dentro do mesmo grupo, bem como foi verificada diferença significativa
quando comparado com os grupos CFA e SAL+LASER (P < 0,05; Newman-Keuls). Em adição, o
grupo CFA+LASER quando comparado separadamente os períodos de 1 e 3 dias com os períodos de
7 e 10 (P < 0,05; Newman-Keuls). Além do mais, o grupo CFA+LASER foi diferente dos demais
tratamentos no período de 1 dia (P < 0,05; Newman-Keuls), e foi diferente apenas de SAL e CFA no
período de 3 e 7 dias. Com relação ao grupo SAL+LASER observou-se diferença significativa (P <
0,05; Newman-Keuls) quando comparados com os grupos SAL e CFA nos períodos de 3 e 7 dias.
(Figura 33).
A análise de variância (TWO-WAY ANOVA) da marcação da MMP-9 apontou diferenças
entre o fator tratamento (F3,31= 6.012; P < 0,05), tempo (F3,31= 3.803; P < 0,05), e, ainda, interação
entre tempo e tratamento (F9,31= 2.608; P < 0,05). Dentro do grupo SAL+LASER foi revelada
diferença entre o período de 7 dias quando comparado aos períodos de 1, 3 e 10 dias (P < 0,05;
Newman-Keuls). Para o grupo CFA+LASER, o post hoc teste de Newman-Keuls revelou diferença
no período de 3 dias quando comparado com os períodos de 1, 7 e 10 dias (P < 0,05). Os grupos SAL
e CFA foram diferentes de SAL+LASER e CFA+LASER no período de 3 dias (P < 0,05; NewmanKeuls). E apenas o grupo SAL+LASER foi diferente de SAL e CFA+LASER no período de 7 dias (P
< 0,05; Newman-Keuls - Figura 35).
Considerando o tratamento com dose de LLLT na dose de 60 J/cm2, a análise de variância
para MMP-2 destacou a diferença no tratamento (F3,31= 6,590; P < 0,05), tempo (F3,31= 13,507; P <
0,001) e também interação os fatores tempo e tratamento (F9,31= 3,377; P < 0,05). O teste post hoc de
Newman-Keuls evidenciou que o grupo SAL no período de 7 dias foi diferente quando comparado
ao mesmo tratamento nos períodos de 1, 3 e 10 dias (P < 0,05), assim como o grupo CFA (P < 0,05).
No período de 7 dias o grupo CFA, bem como o grupo SAL, foram diferentes dos grupos
CFA+LASER, SAL+LASER (P < 0,05) (Figura 37). Para marcação para MMP-9, a análise
estatística TWO-WAY ANOVA, não apontou diferenças com relação ao tempo, tratamento, nem
interação entre tempo e tratamento considerando todos os grupos realizados (Figura 39).
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Figura 29: Gráfico de expressão de MMP-2. Gráfico evidenciando análise comparativa entre os grupos SAL,
CFA, SAL+LASER e CFA+LASER após aplicação de LLLT 10J/cm2. (#) quando o grupo foi diferente dos
tratamentos SAL+LASER e CFA+LASER (P < 0,05; Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.
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Figura 30: Fotomicrografias representativas do grupo 10 J/cm2 marcados para MMP-2. Na imagem são
apresentadas fotos de lâminas imunofluorescentes marcadas para MMP-2 e GFAP ou Iba-1. Na última linha
de imagens, estão apresentadas imagens representativas de cortes corados em H&E mostrando a região do
gânglio trigeminal contendo corpos celulares. Imagens com aumento de 40x. Fonte: autoria própria.
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Figura 31: Gráfico de expressão de MMP-9. Gráfico evidenciando análise comparativa entre os grupos
SAL, CFA, SAL+LASER e CFA+LASER após aplicação de LLLT 10J/cm2. (#) quando o grupo foi diferente
dos tratamentos SAL+LASER e CFA+LASER (P < 0,05; Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.
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Figura 32: Fotomicrografias representativas do grupo 10 J/cm2 marcados para MMP-9. Na imagem são
apresentadas fotos de lâminas imunofluorescentes marcadas para MMP-2 e GFAP ou Iba-1. Na última linha
de imagens, estão apresentadas imagens representativas de cortes corados em H&E mostrando a região do
gânglio trigeminal contendo corpos celulares. Imagens com aumento de 40x. Fonte: autoria própria.
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Figura 33: Gráfico de expressão de MMP-2. Gráfico evidenciando análise comparativa entre os grupos
SAL, CFA, SAL+LASER e CFA+LASER após aplicação de LLLT 20J/cm2. (*) o grupo foi diferente dos
demais dentro do mesmo período (P < 0,05; Newman-Keuls). (a) o grupo no período de 7 dias foi diferente do
mesmo grupo quando comparado aos demais períodos(P < 0,05; Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.
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Figura 34: Fotomicrografias representativas do grupo 20 J/cm2 marcados para MMP-2. Na imagem são
apresentadas fotos de lâminas imunofluorescentes marcadas para MMP-2 e GFAP ou Iba-1. Na última linha
de imagens, estão apresentadas imagens representativas de cortes corados em H&E mostrando a região do
gânglio trigeminal contendo corpos celulares. Imagens com aumento de 40x. Fonte: autoria própria.
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Figura 35: Gráfico de expressão de MMP-9. Gráfico evidenciando análise comparativa entre os grupos
SAL, CFA, SAL+LASER e CFA+LASER após aplicação de LLLT 20J/cm2. (*) o grupo foi diferente dos
demais dentro do mesmo período (P < 0,05; Newman-Keuls). Em (#) o respectivo grupo foi diferente dos
grupos SAL+LASER e CFA+LASER (P < 0,05; Newman-Keuls). Em (b) o grupo no período de 7 dias foi
diferente dos grupos SAL e CFA+LASER (P < 0,05; Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.
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Figura 36: Fotomicrografias representativas do grupo 20 J/cm2 marcados para MMP-9. Na imagem são
apresentadas fotos de lâminas imunofluorescentes marcadas para MMP-2 e GFAP ou Iba-1. Na última linha
de imagens, estão apresentadas imagens representativas de cortes corados em H&E mostrando a região do
gânglio trigeminal contendo corpos celulares. Imagens com aumento de 40x. Fonte: autoria própria
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Figura 37: Gráfico de expressão de MMP-2. Gráfico evidenciando análise comparativa entre os grupos
SAL, CFA, SAL+LASER e CFA+LASER após aplicação de LLLT 60J/cm2. (*) o grupo foi diferente dos
demais dentro do mesmo período (P < 0,05; Newman-Keuls). (#) o respectivo grupo foi diferente dos grupos
SAL+LASER e CFA+LASER (P < 0,05; Newman-Keuls). (a) o respectivo grupo no período de 7 dias foi
diferente dos grupos SAL+LASER e CFA+LASER (P < 0,05; Newman-Keuls). Fonte: autoria própria.
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Figura 38: Fotomicrografias representativas do grupo 60 J/cm2 marcados para MMP-2. Na imagem são
apresentadas fotos de lâminas imunofluorescentes marcadas para MMP-2 e GFAP ou Iba-1. Na última linha
de imagens, estão apresentadas imagens representativas de cortes corados em H&E mostrando a região do
gânglio trigeminal contendo corpos celulares. Imagens com aumento de 40x. Fonte: autoria própria
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Figura 39: Gráfico de expressão de MMP-2. Gráfico evidenciando análise comparativa entre os grupos
SAL, CFA, SAL+LASER e CFA+LASER após aplicação de LLLT 60 J/cm2. Fonte: autoria própria.
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Figura 40: Fotomicrografias representativas do grupo 60 J/cm2 marcados para MMP-9. Na imagem são
apresentadas fotos de lâminas imunofluorescentes marcadas para MMP-9 e GFAP ou Iba-1. Na última linha
de imagens, estão apresentadas imagens representativas de cortes corados em H&E mostrando a região do
gânglio trigeminal contendo corpos celulares. Imagens com aumento de 40x. Fonte: autoria própria.
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Discussão
Os resultados apresentados neste trabalho mostram que a LLLT, com aplicação das doses de
10 J/cm2, 20 J/cm2 e 60 J/cm2, reduziram a atividade oxidativa presente nas amostras de líquido
sinovial dos grupos CFA+LASER analisadas pelo teste de atividade de MPO, o qual verifica os
radicais livres produzidos durante a resposta inflamatória. Verificou-se através do teste de atividade
de MPO a redução de espécies reativas de oxigênio (ROS) quando da aplicação de LLLT em grupos
nos quais foi induzida a inflamação da ATM (CFA+LLLT) quando comparado ao grupo que apenas
recebeu CFA intraarticular. Ainda, o grupo CFA+LLLT não apresentou diferenças quando
comparado aos grupos SAL e SAL+LLLT.
Os processos inflamatórios, como na DTM, podem se desenvolver a partir da compressão de
tecidos que, por ação da hipóxia gerada leva a produção de mediadores inflamatórios dentre eles
citocinas e ROS, que causam a sensibilização de terminações nervosas e posteriormente a destruição
tecidual (CAIRNS, 2010). Evidências prévias mostraram que a LLLT com laser de HeNe aumentou
a produção de ATP e consumo de oxigênio (KARU e cols., 1995). TAFUR & MILLS (2008)
destacam que o organismo é mantido em estado redox, ou seja, existe um balanço entre a produção
de ROS e sua eliminação. Aponta-se que a ação do laser poderia ocorrer através desse sistema
minimizando a atividade oxidativa e produção das ROS. Estudos de EELLS e cols. (2003, 2004)
mostram que a estimulação com laser de baixa intensidade (670nm) podem modular moléculas
conhecidas por inibir diretamente a atividade do citocromo C oxidase. Em situações pro-oxidantes,
como diabetes e inflamação crônica, ocorre oxidação do citocromo C, aumentando a sensibilização
mitocondrial pelo laser, sendo assim, a laserterapia promoveria aumento do metabolismo celular
resultando na proliferação celular.
Dentro desta perspectiva, estudo de RIZZI e cols. (2006) mostrou que a LLLT (5 J/cm2)
reduziu a resposta inflamatória via bloqueio da liberação de ROS em modelo de lesão do músculo
gastrocmênio em ratos. Ainda, AVNI e cols (2005) em estudo para evidenciar a ação da LLLT em
recuperação tecidual de músculo lesionado por isquemia-reperfusão, observou melhora do reparo
tecidual além de redução de creatina fosfoquinase e de fosfatase ácida após LLLT. Ainda, este
estudo mostrou aumento da expressão da proteína hsp-70i, conhecida por sua atuação citoprotetora,
induzida pela LLLT (AVNI e cols., 2005). SILVEIRA e cols. (2013) mostrou em modelo de injúria
muscular, a aceleração da regeneração muscular e redução da produção de superóxidos promovidos
pela laserterapia.
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Neste trabalho foi verificada a redução da infiltração de células tipicamente inflamatórias,
destacando-se a presença de células polimorfonucleares. Com relação aos resultados obtidos da
pesquisa de células polimorfonucleares em lâminas coradas com H&E foi evidenciado diferença no
tratamento para animais com indução da inflamação das ATMs (CFA) quando comparado aos
grupos Controle, SAL, SAL+LLLT e CFA+LLLT. Corroborando este achado, trabalho de
CARVALHO e cols. (2011) mostrou redução do infiltrado inflamatório em ATMs de ratos com
inflamação induzida por carragenina após aplicação de LLLT (225 J/cm2 ou 120 J/cm2). Em adição,
MORAIS e cols. (2010), estudando a formação de edema em modelo de inflamação articular com
zimosan, verificaram que a LLLT no comprimento de onda 685 nm e 830 nm e dose de 2,5 J/cm2
apresentaram resultados similares ao tratamento com dexametasona, um antiinflamatório esteroidal.
Ainda, ALMEIDA e cols. (2012) evidenciaram que a aplicação de laser de baixa intensidade em
diferentes doses (1, 3 ou 9 J) reduziu a expressão de biomarcadores inflamatórios, TNF-α e de COX1 e COX-2. A redução destes marcadores da inflamação acarretou menor migração de neutrófilos e
macrófagos, e menor liberação de ROS (ALMEIDA e cols., 2012).
Inversamente, no presente estudo, os resultados obtidos a partir de amostras submetidas a
LLLT com dose de 60J/cm2 não reduziu o infiltrado de células polimorfonucleares em todos os
períodos analisados, ainda foi verificado o aumento dessas células na cápsula articular nos períodos
de 3, 7 e 10 dias. Como mostrado em trabalho de REDDY (2004), a LLLT pode não possuir efeito
terapêutico, destacando protocolos muito diferenciados entre si além do questionamento sobre o real
mecanismo de ação do laser, dosimetria e a variedade de energia. Além disso, POGREL e cols.
(1997) mostraram efeito contrário ao esperado em estudo in vitro de cultura de células com
fibroblastos e queratinócitos. Em particular, POGREL e cols. (1997) não evidenciaram nem a
adesão, migração celular ou proliferação celular na cultura de fibroblastos e queratinócitos quando da
estimulação com LLLT na dose de 5- 10 mW/10-120 s. Como destacado em revisão de REDDY
(2004), a LLLT tem algumas divergências em seu efeito terapêutico em doses com altas frequências.
Dentro dessa perspectiva, a dose de 60J/cm2 (40 mW/60 s), utilizada no presente trabalho, mostrou
redução do efeito antiinflamatório devido ao aumento na migração de células polimorfonucleares
responsáveis pela manutenção da inflamação.
Sabe-se que a produção de agentes inflamatórios, como citocinas e MMPs, é primordial para
a quimiotaxia de infiltrado inflamatório, e que a redução dessa infiltração nos sugere menor
expressão de inflamação local (ISHIMARU e cols., 2000; GUERRA e cols., 2012; McINNES e
cols., 2015; BRENNAN & McINNES, 2008).
Considerando a expressão de citocinas no líquido sinovial coletado da membrana sinovial de
ratos tratados ou não com LLLT, nossos resultados mostram que a LLLT é eficaz quando da análise
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de algumas citocinas, principalmente aquelas relacionadas à resposta inflamatória associada à DTM.
A LLLT com dose de 10 J/cm2 inibiu o aumento da expressão das citocinas pró-inflamatórias IL-2 e
INF-ϒ no grupo de CFA+LASER, no entanto, para o grupo controle (SAL+LASER) a aplicação de
LLLT promoveu aumento da expressão dessas citocinas evidenciando exacerbação do quadro
inflamatório.
As doses de 10 J/cm2 e 60 J/cm2 alteraram a expressão das citocinas pró-inflamatória GMCSF e IL-12p70 em grupos controle (SAL+LASER) evidenciando o papel dual da aplicação do laser,
com aumento da resposta inflamatória em líquido sinovial. Inversamente, as citocinas
conhecidamente promotoras da instalação da resposta inflamatória, IL-1α, IL-1β, a LLLT bloqueou o
aumento da expressão dessas citocinas revelando um papel protetor. Para TNF-α a maior expressão
verificada ocorreu ao 7º dia, no entanto, a LLLT aumentou a expressão dessa citocina,
principalmente, sob ação do laser com doses de 20 J/cm2 e 60 Jcm2.
ALBERTINI e cols. (2008) em seu trabalho sobre ação do laser na expressão de RNA para as
citocinas IL-6, TNF-α e IL-1β com modelo de inflamação com carragenina no músculo subplantar
mostrou que a LLLT na dose de 7,5 J/cm2 reduziu a expressão dos RNAs dessas citocinas. Resultado
semelhante foi observado no trabalho de ALVES e cols. (2013), no qual a expressão de IL-6, TNF-α
e IL-1β foi reduzido após a aplicação de laser com dose de 142,4 J/cm2 (50 mW) em modelo de
inflamação articular com papaína. Estudo de CARVALHO e cols. (2015) mostrou que a
administração intraplantar de G-CSF causou hiperalgesia mecânica e aumento na expressão de TNFα e IL-1β e reduziu a expressão de IL-10 nos tecidos plantares. Logo, é sugerida a participação da
citocina G-CSF, assim como das citocinas TNF-α e IL-1β, na modulação de vias nociceptivas,
primeiramente, na hipersensibilização de nociceptores.
Para análise das citocinas anti-inflamatórias, IL-13 e IL-4 mostraram diferença significativa
nos grupos tratados com LLLT nas doses de 20 J/cm2 e 60 J/cm2. Nos grupos controle, SAL e
SAL+LASER, houve maior expressão da citocina IL-4 ao longo do período analisado. Ainda, a dose
de 60 J/cm2 promoveu aumento da expressão de IL-13 no grupo CFA+LASER, evidenciando o
efeito protetor promovido pela LLLT. Para a dose de 10 J/cm2 a IL-4 e IL-13 não mostrou diferença
no tratamento com laser de baixa intensidade. VERNAL e cols. (2008) mostraram que pacientes
saudáveis apresentam níveis elevados de IL-10 (citocina anti-inflamatória), enquanto pacientes
portadores de osteoartrite apresentam IL-1β, IL-2, IL-12p35, IL-12p40, IL-17, TNF-α, TNF-β e INFϒ (citocinas pró-inflamatórias relacionadas ao início e manutenção da resposta inflamatória).
MOALEM e cols. (2006) enfatiza o importante papel da resposta imune inflamatória para o
desenvolvimento e manutenção da dor, bem como o envolvimento de citocinas com a estimulação da

75

expressão de citocinas correlacionadas e mediadores teciduais. De fato, mediadores teciduais, como
as MMPs, são estímulos positivos para a expressão de citocinas, as quais por sua vez promovem a
expressão de quimiocinas e recrutam células de defesa do sistema, além de sensibilizar terminações
nervosas (MOALEM e cols., 2006; SHUBAYEV & MAYERS, 2002).
CHOI e cols. (2015) observaram a expressão de IL-1β e Iba-1 na micróglia na região de
medula espinhal e alodinia mecânica bilateral em ratos que receberam administração de carragenina
na pata traseira unilateral, evidenciando o papel das citocinas na ativação de estruturas centrais. Na
mesma linha de pensamento, JALAL e cols. (2012) descrevem que as MMP-2, MMP-9 e TNF- α
estão envolvidas com a neuroinflamação advinda da hipóxia da barreira hematoencefálica induzida
por hipertensão, levando a perda da proteína mielínica básica. Desta forma, o bloqueio desses
mediadores inflamatórios pode reduzir a neuroinflamação. Ainda, na dor neuropática induzida por
modelo Walleriano (constricção do nervo) há o aumento da expressão de TNF-α mediado por fatores
teciduais, em específico, por MMP-2 e MMP-9, bem como a administração de inibidores de MMP é
capaz de reverter a perda de mielina básica em células de Schwann (SHUBAYEV & MAYERS,
2002. No mais, GROEF e cols. (2015) evidenciaram em camundongos knockout para MMP-2 menor
perda celular no gânglio causado pela metaloproteinase. Ainda, administração intravitreal de NMDA
induziu a expressão de MMP-2 por células gliais de Müller (célula suporte) acompanhada de
reatividade normal da glia, além de reduzir os níveis de TNF, sugerindo um papel fundamental da
MMP-2 pra estimulação de respostas inflamatórias e sua participação em doenças que acometem o
sistema nervoso central (GROEF e cols., 2015).
É descrito que as MMPs são expressas em tecidos inflamados e promovem feedback positivo
para expressão de mediadores inflamatórios e recrutamento de células de defesa (PARKS e cols.,
2004). Os resultados para expressão de MMP-2 e MMP-9, quando do tratamento com LLLT, foram
diferentes da expressão das mesmas em ratos que receberam CFA intraarticular sem LLLT ao longo
do tempo através de análise por zimografia convencional. É evidenciado o envolvimento das MMPs
na inflamação intraarticular, uma vez que essas enzimas clivam moléculas da matriz extracelular
(CAUWE & OPDENAKKER, 2010). Nossos achados mostraram que as doses 10 J/cm2 e 20 J/cm2,
reduzem significantemente a expressão de MMP-2, em seus diferentes pesos moleculares, e de
MMP-9 em amostras de lavado de líquido sinovial das ATMs. Estes resultados corroboram estudo de
ALVES e cols. (2013) que apontou redução das mesmas gelatinases (MMP-2 e MMP-9) em modelo
de inflamação da articulação do joelho com papaína em ratos submetidos a LLLT com dose de 1,8
W/cm2 e 3,5 W/cm2. O lavado coletado dos joelhos dos ratos tratados mostraram que a dose de 3,5
W/cm2 foi mais eficaz na redução da expressão de MMP-2 e MMP-9 e no reparo tecidual (ALVES e
cols., 2013). Corroborando estes achados, GUERRA e cols. (2012) verificaram cicatrização do
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tendão calcâneo com melhor arranjo estrutural após a LLLT. Em particular, observou-se durante a
recuperação de ratos tenotomizados (rompimento do tendão calcâneo) submetidos à LLLT (4 J/cm2)
que havia maior expressão de MMP-2 com melhor arranjo arquitetônico das fibras nervosas, com
menor área de fibrose (GUERRA e cols., 2012).
A inflamação ocorrida localmente na ATM aumenta a expressão não apenas de MMPs, mas
também, de outras substâncias inflamatórias, como o fator de necrose tumoral (TNF) e as
interleucinas. Estas, como apresentado na literatura, promovem a modulação do impulso nervoso
nociceptivo, modificando a percepção da dor crônica de indivíduos acometidos pela DTM. PINTO e
cols. (2010) mostraram, em modelo de artritite induzida pelo antígeno soro de albina bovina metilada
(mBSA), o papel hipernociptivo e intermediador da IL-17 durante o processo artrítico de
camundongos. No mais, destaca-se o papel de recrutamento dessa interleucina para células
inflamatórias de defesa incluindo neutrófilos e que a administração de inibidor de IL-17 ajudou a
diminuir o recrutamento de células inflamatórias (PINTO e cols., 2010). BLUM e cols. (2014)
mostraram, através de modelo de inflamação sistêmica com administração de LPS intraperitoneal, o
aumento das junções GAP e proliferação anormal das CSGs assim como redução do limiar
nociceptivo avaliado pelo teste de filamento de von Frey.
REN & DUBNER (2010) descrevem a interação entre células do sistema imune e CSGs com
neurônios, sendo esta interação importante para a transição de dor aguda em crônica. De fato, as
células do sistema imune e mediadores inflamatórios sensibilizam terminações nervosas e modulam
a excitabilidade das vias de percepção a dor (REN & DUBNER, 2010; LI TIAN e cols., 2007). LI
TIAN e cols. (2007) relataram que as metaloproteinases desenvolvem papel fundamental nas
alterações do microambiente do sistema nervoso central. Nestes estudos, os autores mostraram que
as MMPs participam do densenvolvimento axonal e do prolongamento dendrítico, quando
comparados camundongos knckout para MMP-2 e camundongos selvagens (LI TIAN e cols., 2007).
Em nosso estudo, amostras de gânglio cortadas e tratadas para imunohistoquímica para
marcação de MMP-2 e MMP-9 mostram aumento na expressão das MMPs no gânglio trigeminal,
assim como observado na zimografia convencional de amostras de líquido sinovial. Ratos
submetidos à inflamação persistente das ATMs e sem tratamento com LLLT (CFA) mostraram
maior expressão das MMPs comparados com grupos tratados com LLLT (CFA+LASER e
SAL+LASER). Esta marcação foi verificada em todo TG, mas em especial em neurônios e em
regiões co-localizadas com GFAP, um reconhecido marcador da atividade de CSGs. A marcação
GFAP em células do TG ocorre ao redor de neurônios mostrando a atividade e a ligação ocorrida
entre as células (BAYERS e cols., 2004). Os achados do presente trabalho corroboram estudo
anterior de DONEGAN e cols (2013), no qual a constricção de nervo infra-orbital induziu a
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proliferação das CSGs no TG, com maior expressão de GFAP. Ainda, LUKÁCS e cols. (2015)
mostraram que, após administração de CFA na dura-máter, observou-se aumento da reatividade de
neurônios e CSGs, sugerindo possível interação entre essas células. Por outro lado, LIN e cols.
(2007) evidenciaram que inflamação periférica induzida pelo CFA apenas produziu ativação
microglial periférica sem produzir alterações morfológicas. Em contraste, INOUE & TSUDA (2009)
descreveram a importância da micróglia para modulação da dor neuropática, desde que maior
número alterações morfológicas foram encontradas em modelo de injúria de nervo, ou seja, em casos
de dor neuropática (INOUE & TSUDA, 2009).
Estudo prévio de BEM-DOV e cols., (1998) mostra que a irradiação com laser de baixa
intensidade (4,5 mW – laser de HeNe) em cultura de células satélites aumentou a proliferação celular
e de proteínas regulatórias do ciclo celular quando aplicada por três segundos. Assim como os
resultados obtidos neste trabalho, a LLLT de HeNe com dose de 20 J/cm2 em modelo de doença
degenerativa com administração de lipossacarídeos (LPS) reduziu a expressão de pró-inflamatórios
(NO e TNF-a) e melhorou a função fagocítica microglial (SONG e cols., 2012). Trabalho de
KHUMAN e cols. (2012) mostrou que a aplicação de LLLT com dose de 60 J/cm2 em modelo de
injúria cerebral traumática experimental inibiu a microgliolise após 48 horas e melhorou o déficit
cognitivo após 7 dias, avaliado pelo teste de labirinto de água de Morris.
No presente trabalho a LLLT reduziu promoveu respostas ambíguas na expressão de citocinas
pró-inflamatórias, corroborando com nossos resultados estudo de ALVES e cols. (2013) mostraram
que a aplicação de laser com dose de 142,4 J/cm2 em modelo de inflamação articular com papaína, a
terapia com milivoltagem de 50mW reduziu a expressão de IL-1β e IL-6 e TNF-α diferente da
terapia de 100mW, ambas na mesma potência. Dentro da mesma linha de investigação, GIGOBENATO e cols. (2010) analisaram o efeito de diferentes doses de laser (10 J/cm2, 60 J/cm2 e 120
J/cm2) no reparo de tecido nervoso e atividade de MMP após injúria de nervo ciático, e, assim como
o presente trabalho, mostraram que as doses baixa, 10 J/cm2, e moderada, 60 J/cm2, melhoraram o
processo de reparo se comparado a dose de 120 J/cm2. De fato, o tratamento com laser é conhecido
por apresentar resposta bifásica, dentre as quais as doses mais baixas apresentam melhores efeitos na
estimulação e reparo tecidual (HUANG e cols, 2009). No mais, REDDY (2004) relatam que existe
uma larga faixa de densidades de energia utilizadas em estudos e doses compreendidas entre 0.1 – 10
J/cm2 estão entre as mais aceitas por seu efeito bioestimulador. CASTANO e cols. (2010), em seu
experimento de modelo de inflamação com zimosan, destacaram a ação do laser e a grande
abrangência das doses empregadas em estudos. A ação da terapia com luz se dá principalmente pela
ativação do citocromo C oxidase presente em mitocôndrias e assim como uma frequência baixa pode
não ser capaz de estimular essa molécula, doses com alta frequência podem superestimular o

78

metabolismo celular causando fototoxicidade (CASTANO e cols., 2010). Assim, o intenso
metabolismo inflamatório em vias de sensibilidade centrais são sugeridos como gatilho para o
desenvolvimento de doenças psicológicas, como a depressão (YOUNGER e cols., 2010). Bem como
o inverso, quadros depressivos levariam a doenças inflamatórias como a DTM é alvo de estudo
(KINDLER e cols., 2012).
Em resumo, verificamos em nossos resultados que a LLLT promove a redução da resposta
inflamatória local e do infiltrado inflamatório, bem como da expressão das MMPs e de citocinas na
região das ATMs. A menor expressão de MMPs no TG pode representar a redução da ativação de
vias do sistema nervoso central advinda da redução da inflamação local resultante da LLLT.
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Conclusão
Fundamentado em nossos achados podemos concluir deste trabalho o efeito benéfico da
LLLT em casos de DTM. Especificamente concluímos:
 A LLLT em diferentes doses reduziu a expressão de mediadores inflamatórios locais
em modelo de inflamação da ATM de ratos.
 A expressão de citocinas no líquido sinovial foi induzida pela inflamação promovida
pela administração de CFA intra-articular foi reduzida pela LLLT.
 Em especial, a dose de 60 J/cm2 promoveu efeito ambíguo quando da administração
de SAL e LASER, promovendo aumento da expressão de citocinas pró e
antiinflamatórios.
 As MMP-2 e MMP-9 também tiveram a expressão reduzida no líquido sinovial, e, em
reflexo, no TG. No entanto, para as doses de 10 J/cm2 e 20 j/cm2 essa redução foi
atenuada quando comparada a dose de 60 J/cm2.
Com isso podemos concluir que a LLLT possui efeito benéfico na resposta inflamatória da
ATM de ratos, desde que reduziu a expressão de marcadores inflamatórios induzidos pela
administração bilateral de CFA nas ATMs.
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