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RESUMO
Dentre os vários compostos utilizados na pesquisa e na terapia de doenças
osteo-degenerativas, a fototerapia com laseres de baixa potência (LLLT) e os diodos
emissores de luz (LEDs) vem sendo investigada com o intuito de avaliar seus efeitos
no metabolismo ósseo. Estes, que possuem comprimentos de ondas específicos,
atuam na biomodulação das células, funcionando como um agente terapêutico,
reequilibrando e normalizando a sua atividade. No entanto, pouco se sabe sobre o
efeito dos diferentes espectros na proliferação e diferenciação de osteoblastos
humanos, bem como seus efeitos no metabolismo celular como a síntese e a ativação
de proteínas sinalizadoras envolvidas nesses processos. Diante disso, o objetivo
deste trabalho foi avaliar, comparativamente, a influência da fototerapia com LLLT e
LED na proliferação e diferenciação de osteoblastos humanos. Além disso,
investigamos o envolvimento da ativação da via de sinalização ERK1,2 nestas
respostas, utilizando o seu inibidor específico e/ou avaliando a sua ativação durante
a proliferação e após fototerapia. Para esse estudo, osteoblastos humanos (HOAL)
foram cultivados em meio de cultura DMEM suplementado com 10% de soro fetal
bovino (SFB) e incubados em estufa de CO2. As células foram irradiadas
pontualmente com os laseres vermelho (660nm), infravermelho (780nm) e LED
(637nm), nas doses de 10, 20 e 50 J/cm² na potência de 40mW, após adesão celular.
Após 24, 48, e 72 horas foram realizados os ensaios de redução do MTT (brometo de
3-(4,5-dimetiltiazol-2-yl)-2,5- difeniltetrazólio) e cristal violeta (CV) para avaliar a
viabilidade das células e após 72 horas foi realizada a análise da proliferação por
citometria de fluxo nos quais os resultados sugerem aumento de células viáveis ou
proliferação quando estimuladas pelos diferentes espectros. Após a verificação do
efeito positivo dos laseres e LED na viabilidade e/ou proliferação, foi realizada a
análise da ativação da proteína intracelular ERK por western blotting usando anticorpo
específico após 10 minutos da irradiação pontual. Mostramos que a irradiação das
células HOAL com LLLT, na dose de 10 J/cm2, aumentou significativamente a
fosforilação da ERK1/2 em relação ao controle. Para os ensaios de diferenciação, as
células receberam pontualmente o estimulo a cada 6 dias e após os períodos de 07,
14, 21 e 28 dias foram realizados os ensaios da atividade de fosfatase alcalina (ALP),
expressão gênica do colágeno I (COL1A1) e SPARC (osteonectina) por RT-PCR em
tempo real e ensaio de mineralização com vermelho de alizarina. De um modo geral,
não foram observados diferenças na atividade da ALP entre os grupos tratados em
relação ao controle. A expressão gênica do COL1A1 e SPARC foi aumentada, no qual
o LED em ambas doses apresentou maior eficácia em aumentar a expressão desses
genes. No que se refere à mineralização, foram observadas pequenas diferenças
quanto a deposição de cálcio. Dessa forma, a LLLT e LED, nesse regime de aplicação
modulou positivamente o metabolismo dos osteoblastos humanos em relação à
viabilidade, porém, no processo de mineralização foram observadas poucas
diferenças.
Palavras-chave: Fototerapia. LLLT. LED. Osteoblastos. ERK.

ABSTRACT
Low level laser effects in proliferation and differentiation of human osteoblasts
Among the various compounds used in research and bone degenerative
diseases therapy, phototherapy with low level laser (LLLT) and light emitting diodes
(LEDs) has been investigated in order to evaluate its effects on bone metabolism.
Those, who have specific wavelengths, act in biomodulation cells functioning as a
therapeutic agent, rebalancing and normalizing their activity. However, little is known
about the effect of the different spectra in the proliferation and differentiation of human
osteoblasts and their effects on cellular metabolism as well as the synthesis and
activation of signaling proteins involved in these processes. Therefore, the aim of this
study was to compare the influence of LLLT and LED phototherapy in the proliferation
and differentiation of human osteoblasts. In addition, we investigated the involvement
of activation of ERK1,2 signaling pathway these responses using its specific inhibitor
and/or evaluating their activation during the proliferation and after phototherapy. For
this study, human osteoblasts (HOAL) were cultured in DMEM culture medium
supplemented with 10 % fetal bovine serum (FBS) and incubated in CO2 incubator .
Cells were irradiated with punctual red lasers (660nm), infrared (780nm) and LED
(637nm) at doses of 10, 20 and 50 J/cm² in power 40mW, after cell adhesion. After 24,
48, and 72 hours, MTT assay (- (4,5- dimethylthiazol-2- yl) -2,5 - diphenyltetrazolium
bromide 3 ) and violet crystal (CV) were performed to assess the viability of cells and
after 72 hours, was performed of proliferation analysis by flow cytometry. The results
suggest an increase in viable and proliferation of cells when stimulated by different
spectra. After checking the positive effect of lasers and LED viability and/or
proliferation, analysis of ERK activation of intracellular protein by western blotting using
a specific antibody was performed 10 minutes after the spot irradiation. We show that
irradiation of HOAL cells with LLLT at a dose of 10 J/cm2, significantly increased the
phosphorylation of ERK1/2 compared to control. For differentiation assays, cells
promptly received stimulation every 6 days and after periods of 07, 14, 21 and 28 days
testing the activity of alkaline phosphatase (ALP), gene expression of type I collagen
(COL1A1) and SPARC (osteonectin) were performed by Real Time RT-PCR and
mineralization experiment with alizarine red. In general, no differences in the activity of
ALP between the treated groups compared to the control were observed. The gene
expression was increased, and SPARC COL1A1, where in the LED in both doses
showed greater effectiveness in increasing the expression of these genes. With
respect to mineralization, small differences in the deposition of calcium were observed.
Thus, LLLT and LED, this enforcement regime, positively modulated the metabolism
of human osteoblasts during the cell viability, but in the process of mineralization few
differences were observed.
Keywords: Phototherapy. LLLT. LED. Osteoblasts. ERK.
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1 Introdução

1 INTRODUÇÃO

O tecido ósseo atua como um suporte/proteção para o corpo, além de ser
um reservatório de cálcio e fosfato, e um local para hematopoiese. O osso consiste
de camadas de hidroxiapatita intercaladas com uma variedade de proteínas que
constituem a matriz óssea e com osteoblastos, os quais secretam a matriz proteica. A
estrutura do osso é mantida por uma relação delicada entre células do tecido ósseo
que são os osteoblastos e osteoclastos, o primeiro está associado com a formação de
novo osso e o último com a reabsorção óssea. Estudos sugerem que os osteoblastos
são necessários para a reabsorção efetuada pelos osteoclastos. Os mecanismos de
regulação do metabolismo ósseo são complexos e envolvem interações entre as
células ósseas, fatores locais e sistêmicos (WATROUS & ANDREWS, 1989).
Durante o desenvolvimento do esqueleto, os osteoblastos realizam sua
função em vários estágios de diferenciação e maturação. Os osteoblastos são
derivados de células tronco mesenquimais, que se diferenciam em precursores de
osteoblastos, seguido por osteoblastos maduros e osteócitos (KATO et al., 2001). In
vivo, os osteoblastos maduros são encontrados na matriz osteóide, que é produzida
por proteínas secretadas por essas células e fatores de crescimento (ZOUANI et al.,
2013).
A diferenciação osteogênica é estimulada por diversos fatores, como as
proteínas morfogenéticas do osso (BMPs) (KOMORI et al., 1997; OTTO et al., 1997),
a via das Wnts (Drosophila Wingless and mouse Int-1), envolvidas na
osteoblastogênese e que sinalizam por meio da β-catenina (via canônica) (DAVIS &
ZUR NIEDEN, 2008) ou fosfolipase ou fosfoquinase C (via não-canônica) (KOHN &
MOON, 2005), o fator de transcrição Runt related transcription factor 2 (Runx2) que é
fundamental para a diferenciação de osteoblastos (KOMORI et al., 1997; OTTO et al.,
1997) e a via das proteínas quinases ativadas por mitógeno (MAPKs) que é uma das
principais vias de sinalização envolvidas na proliferação e diferenciação celular
(KOLCH, 2000). Estas compreendem as vias denominadas ERK1,2 (quinase regulada
por sinal extracelular 1,2), p38 e JNK (c-Jun NH(2)-terminal protein Kinases)
(SCHINDELER & LITTLE, 2006).
Além disso, há vários marcadores bioquímicos que caracterizam a
formação óssea, como a fosfatase alcalina óssea (ALP), proteínas da matriz
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extracelular incluindo o colágeno tipo I, osteonectina (SPARC), osteocalcina (OCN),
osteopontina (OPN), sialoproteína óssea (BSP) e proteoglicanas as quais são
secretadas e depositadas por osteoblastos maduros e alinhadas sobre a superfície
óssea (YOUNG et al., 1992; BIANCO et al., 1993; MUNDLOS & OLSEN, 1997).
Dentre os vários compostos utilizados na pesquisa e na terapia de doenças
ósseo-degenerativas, a fototerapia vem sendo amplamente investigada com o objetivo
de avaliar seus efeitos no metabolismo ósseo. Ao longo dos últimos anos, a
laserterapia tem sido realizada em experimentos in vitro e na clínica por ser uma
técnica não invasiva e de grande utilidade nos diferentes campos de medicina,
incluindo odontologia e ortopedia (COBB, 2006).
Dentre os tipos de laseres empregados para fins clínicos e experimentais,
o laser diodo é um dos mais utilizados. Laseres de alta e baixa potência servem a
diferentes propósitos clínicos (PEARSON & SCHUCKERT, 2003). O laser de alta
potência tem um efeito térmico e são utilizados para cortar, coagular e vaporizar,
tornando-o útil para aplicações cirúrgicas e antibacterianas. Já o laser de baixa
potência não possui efeitos térmicos, mas são usados por apresentar um efeito
bioestimulatório auxiliando em processos de cicatrização e regeneração de tecidos
(BOUVET-GERBETTAZ et al., 2009).
Além do efeito bioestimulatório, a terapia com laser de baixa potência
(LLLT) também possui propriedades antiinflamatórias (DE PAULA EDUARDO et al.,
2010; PEJCIC et al., 2010) e efeitos analgésicos (DE PAULA EDUARDO et al., 2010)
características que em conjunto conferem ao paciente um pós-operatório mais
confortável, com possibilidade de redução do uso de medicamentos (DAMANTE,
2007).
Além da LLLT, os diodos emissores de luz (LEDs) vêm sendo utilizados
como agentes terapêuticos por promoverem efeitos biológicos semelhantes aos dos
laseres. Os LEDs são um tipo especial de diodo semicondutor que emite luz quando
conectado a um circuito elétrico e, que tem se mostrado eficaz em experimentos in
vitro e em modelos animais (VREMAN et al., 1998; CHANG et al., 2005; TRIDENTE
& DE LUCA, 2012).
O efeito dos laseres e LEDs em culturas de células ósseas é bastante
estudado. Segundo Pyo et al. (2012), a terapia com laser de baixa potência induz a
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expressão de BMP-2, osteocalcina e do fator de crescimento transformador β1 (TGFβ1) em cultura de osteoblastos humanos.
A atividade de fosfatase alcalina e a expressão gênica de ALP, Runx2,
osteocalcina, colágeno tipo I, e sialoproteína óssea foram aumentados quando
estimulados com LLLT em osteoblastos da sutura palatina mediana de ratos após
expansão rápida da maxila (DA SILVA et al., 2012). Kiyosaki et al. (2010) avaliaram o
efeito da LLLT em pré-osteoblastos da linhagem murina MC3T3-E1 e observaram
aumento significativo de IGF-I (insulin-like growth factor I) e da produção de BMP, por
meio da expressão de Runx2 e fosforilação de ERK. Kim et al. (2009) avaliaram o
efeito do LED na diferenciação osteogênica de células tronco mesenquimais e
observaram aumento de mineralização por meio da coloração com vermelho de
alizarina, aumento da atividade de fosfatase alcalina (ALP) e da expressão de mRNA
de osteocalcina, colágeno tipo I, osteopontina e Runx2, sugerindo que a diferenciação
osteogênica é reforçada pela exposição à luz LED. Porém, como ocorre em todos os
estudos com laser e LED, ainda não há parâmetros completamente definidos para sua
utilização. Diante disso, para melhor compreensão de tais efeitos biológicos
produzidos pela fototerapia foi necessário o presente estudo para avaliar marcadores
ou via de sinalização intracelular alvos para intervenção terapêutica os quais poderão
no futuro, auxiliar no tratamento de pacientes após sofrerem cirurgias ou traumas nas
áreas ortopédicas e odontológicas.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 O TECIDO ÓSSEO

O desenvolvimento do esqueleto (modelação óssea) e manutenção do
esqueleto na vida pós-natal (remodelação óssea) exigem a coordenação precisa da
atividade de vários tipos de células, incluindo células osteoprogenitoras, osteoblastos,
osteócitos e osteoclastos (STAINS et al., 2013).
O tecido ósseo atua como um suporte estrutural para o organismo, local
responsável pela hematopoiese e um dos principais reservatórios metabólicos de
cálcio e fosfato. O osso consiste de camadas de hidroxiapatita intercaladas com uma
variedade de proteínas que constituem a matriz óssea (WATROUS & ANDREWS,
1989). A matriz óssea é composta pela porção inorgânica, no qual são encontrados
principalmente os íons cálcio e fosfato, porém também estão presentes os íons
magnésio, potássio, sódio, bicarbonato e citrato. O cálcio e o fósforo formam cristais
com estrutura semelhante da hidroxiapatita. A porção orgânica da matriz é formada
por proteínas colagênicas (aproximadamente 95%) e não colagênicas, como as
proteoglicanas e glicoproteínas (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2006).
O colágeno é a proteína mais abundante e ubíqua em animais
multicelulares (WEINS et al., 2010). Os colágenos compreendem uma grande família
de proteínas multiméricas com até 38 genes que dão origem a 20 diferentes tipos
colágenos. Após a síntese de uma grande cadeia de polipeptídeos, esta torna-se
entrelaçada com duas outras cadeias de estrutura helicoidal formando uma estrutura
tripla. Cada triplex pode conter três cadeias idênticas ou duas ou três cadeias
diferentes, dependendo do tipo de colágeno. O principal colágeno triplex em tecidos
mineralizados é o colágeno tipo I. O colágeno tipo I é a proteína mais abundante nos
seres humanos, que auxilia na manutenção e integridade de vários tecidos por meio
de suas interações com superfícies celulares, outras moléculas da matriz extracelular
e fatores de crescimento e de diferenciação (DI LULLO et al., 2002) e além de sua
abundância no tecido ósseo, também é encontrado em demasia na córnea, tendões
e derme (DI LULLO et al., 2002; KISHIMOTO et al., 2013).
As contribuições dos componentes não colagênicos da matriz extracelular
para a resistência óssea são pouco definidas e suas funções são limitadas
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principalmente a elementos não arquitetônicos da matriz óssea (BALOOCH et al.,
2005; KAVUKCUOGLU et al., 2007; MOCHIDA et al., 2009). As proteínas não
colágenas compreendem um total de aproximadamente 10% da matriz orgânica
(OLSZTA et al., 2007). Algumas delas interagem com fibrilas de colágeno e pode
funcionar como "cola" aumentando a resistência do osso à fratura. As proteínas não
colágenas também facilitam a nucleação de cristais, seu crescimento, forma e
orientação (QIU et al., 2004; POUNDARIK et al., 2009) e, consequentemente, estão
envolvidas na formação de blocos de construção fundamentais do tecido ósseo, que
são as fibrilas de colágeno mineralizadas (SROGA, 2012).
A estrutura óssea é mantida por uma interação entre os osteoblastos e
osteoclastos, onde os primeiros estão associados com a deposição de matriz óssea e
formação óssea, e os últimos com a reabsorção óssea. (WATROUS & ANDREWS,
1989). O osso deve apresentar algumas características como rigidez, flexibilidade e
leveza para tornar possível as funções básicas do esqueleto como a sustentação e o
movimento. Em particular, o tecido ósseo possui uma propriedade específica que a
distingue de outros tecidos, que é a capacidade de responder aos estímulos
fisiológicos e patológicos por meio da indução da reabsorção e formação de novo osso
(CAETANO-LOPES et al., 2007).
Os mecanismos de regulação do metabolismo ósseo são complexos,
pouco compreendidos e envolvem interações entre as células do osso, matriz óssea,
além de fatores locais e sistêmicos. (WATROUS & ANDREWS, 1989).
Ao longo da vida, o osso é continuamente renovado em uma sequência
caracterizada pela remoção de osso pelos osteoclastos e sua substituição pelos
osteoblastos (PARFITT, 2008; KHOSLA et al., 2010). Esse processo, chamado de
remodelamento ósseo possui 3 fases: a fase de reabsorção e a de reversão, ambas
de curto período, é seguida da fase de formação, de período mais prolongado e
caracterizada pela produção de matriz celular com deposição de camadas
progressivas de osteoblastos. Desta forma, alterações que acarretem na falência em
produzir massa óssea durante o crescimento e desenvolvimento, ou na excessiva
reabsorção óssea e/ou na formação inadequada do osso em resposta à reabsorção
óssea durante o remodelamento são determinantes de várias doenças ósseas
(PARFITT et al., 1995). O esquema do remodelamento ósseo está representado na
Figura 1.

31
2 Revisão de Literatura

2.1.1 Células do tecido ósseo

Os osteoblastos têm um papel fundamental na criação e manutenção da
arquitetura esquelética; estas células são responsáveis pela deposição de matriz
óssea e pela regulação dos osteoclastos. Os osteoblastos são células mononucleares
especializadas (CANHÃO et al., 2005) que, quando ativadas, um grande complexo de
Golgi e um retículo endoplasmático rugoso abundante são visíveis. Além disso, os
osteoblastos formam junções com osteoblastos adjacentes e possui regiões da
membrana plasmática especializadas no tráfego vesicular e secreção (MACKIE,
2004). Como se diferenciam eles adquirem a capacidade de secretar matriz óssea
(GORI et al., 2000). Finalmente, alguns osteoblastos ficam presos na sua própria
matriz óssea que dá origem aos osteócitos que, gradualmente, param de secretar a
matriz osteóide (MACKIE, 2004). Os osteócitos são as mais abundantes células do
osso; estas se comunicam umas com as outras e com o meio circundante por meio
de extensões de sua membrana plasmática (MANOLAGAS, 2000; KNOTHE et al.,
2004). Portanto, osteócitos são orientados a atuar como mecanosensores, instruindo
os osteoclastos onde e quando reabsorvem osso e os osteoblastos onde e quando se
formam novo osso (MANOLAGAS, 2000; SEEMAN & DELMAS, 2006).
Os osteoclastos são células gigantes multinucleadas associados à
reabsorção óssea. Essas células geralmente são derivadas da fusão de células
progenitoras mononucleares de células tronco hematopoiéticas (ASH et al., 1980;
SCHEVEN et al., 1986). A reabsorção óssea está associada com o aumento da
produção de enzimas citoplasmáticas, como fosfatase ácida, esterase não específica
(IBBOTSON et al., 1984) e anidrase carbônica e, com aumento da atividade
fagocitária pelos osteoclastos (GAY et al., 1983).
A osteoclastogênese é regulada pelo contato célula-célula entre
osteoblastos, células estromais e progenitores de osteoclastos, no microambiente
ósseo. Alguns mediadores envolvidos na diferenciação de osteoclastos incluem o
receptor activator of nuclear factor-kB ligand (RANKL), o receptor activator of nuclear
factor-kB (RANK) e o receptor solúvel osteoprotegerina (OPG) (LACEY et al., 1998).
O RANKL interage com o seu receptor RANK, expresso na superfície de préosteoclastos, induzindo a diferenciação e fusão destas células. A OPG, secretada
pelos osteoblastos, interage na ligação RANK-RANKL, bloqueando-a por meio de sua
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ligação ao RANK, prevenindo assim a diferenciação e ativação dos osteoclastos.
(LACEY et al., 1998; CAETANO-LOPES et al., 2007). Camundongos RANKLknockout apresentaram grave osteopetrose, com completa ausência de osteoclastos
(KONG et al., 1999). Desta maneira, o equilíbrio entre RANKL e OPG determina a
formação e atividade dos osteoclastos. (LACEY et al., 1998; CAETANO-LOPES et al.,
2007).
Fase 1
Células de revestimento do osso
Osteócitos
Precursores de osteoblastos
Osteoclastos maduros
Fase 2

Células mesenquimais osteoprogenitoras
Osteoblastos
Fatores derivados de osteclastos
Fatores ósseos
Osteóide

Fase 3

BRC

Osso normal
Osso anormal

Fase 4

Remodelamento ósseo normal

Remodelamento ósseo anormal

Fonte: Feng & McDonald, 2011.

Figura 1 - Modelo de remodelamento ósseo. O processo de remodelação consiste em quatro fases
distintas mas que ocorrem simultaneamente: Fase 1: iniciação/ativação da remodelação óssea em um
local específico. Fase 2: reabsorção óssea e recrutamento de células-tronco mesenquimais (MSCs) e
osteoprogenitoras. Fase 3: diferenciação dos osteoblastos e síntese de matriz osteóide. Fase 4:
mineralização da matriz osteóide e conclusão da remodelação óssea. Na remodelação óssea normal,
não há nenhuma alteração na massa óssea e de força depois de cada ciclo de remodelação. Porém,
na remodelação óssea anormal em certas condições patológicas, tais como a osteoporose, provoca
redução da massa óssea e de força. BRC: compartimento de remodelação óssea.
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2.2 MARCADORES DE FORMAÇÃO ÓSSEA E DIFERENCIAÇÃO OSTEOGÊNICA

Durante o desenvolvimento do esqueleto, ocorre a diferenciação de
osteoblastos e a deposição de matriz óssea, processo altamente coordenado por
interações entre fatores endócrinos, parácrinos e autócrinos (DATTA et al., 2008).
A diferenciação osteogênica é estimulada por diversos fatores como, por
exemplo, as proteínas morfogenéticas do osso (BMPs) (KOMORI et al., 1997; OTTO
et al., 1997). As BMPs são uma classe de morfógenos pertencentes a superfamília do
fator de crescimento transformador-beta (TGF-β), que foram originalmente
descobertas devido as suas capacidades de indução óssea (CANALIS et al., 2003;
CHEN et al., 2004; GRANJEIRO et al., 2005; REDDI & REDDI, 2009). A família BMP
contém mais de 20 membros, com uma grande variedade de funções, incluindo a
padronização e desenvolvimento embrionário (DALE & JONES, 1999), renovação e
diferenciação de células-tronco (WATABE & MIYAZONO, 2009) e homeostase do
tecido (ANDERSON et al., 2009). As BMPs, como fatores de crescimento autócrinos
e parácrinos, são sintetizadas e liberadas pelos osteoblastos e armazenadas na matriz
óssea (YAMAGUCHI, 1995; ROSEN & WOZNE, 2002; AGAS et al., 2013). Além das
BMPs, há a via das Wnts (Drosophila Wingless and mouse Int-1), segunda principal
via de sinalização envolvida na osteoblastogênese. As Wnts são categorizadas por
seu sinal de forma canônica ou não-canônica. O sinal da via canônica é por meio da
β-catenina, uma proteína de sinalização, que pode introduzir o núcleo e interagir com
o fator de transcrição de células T / Fator estimulador linfoide (TCF / LEF) para ativar
a transcrição de genes alvo. Enquanto que a sinalização das Wnt não-canônica não
requer a β-catenina (DAVIS & ZUR NIEDEN, 2008) ou seja, sinalizam por meio de
proteínas como a fosfolipase C (PLC) e fosfoquinase C (PKC), que regula a liberação
de cálcio intracelular (via Wnt/Ca2+) (KOHN & MOON, 2005; LIN & HANKENSON,
2011).
Além disso, alguns fatores de transcrição foram descritos como essenciais
na formação óssea. Nesse sentido, o fator de transcrição, do inglês Runt related
transcription factor 2 (Runx2) é fundamental para a diferenciação de osteoblastos,
uma vez que camundongos depletados do gene Runx2 não têm osteoblastos e ossos
formados (KOMORI et al., 1997; OTTO et al., 1997).
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O Runx2, também conhecido como core binding factor 1 (Cbfa1) e
anteriormente como acute myeloid leukemia 3 (AML3) foi identificado como o fator de
transcrição mais importante para a diferenciação e controle dos osteoblastos.
Pertencente à família Runt de fatores de transcrição que são expressos por células
mesenquimais e também no início do desenvolvimento do esqueleto além de estar
presente em osteoblastos ao longo de sua diferenciação (LIAN et al., 2004; MARIE,
2008). Osteoblastos expressam altos níveis de expressão de Runx2 in vitro e in vivo.
Além disso, as BMPs regulam positivamente a expressão gênica de Runx2 in vitro
(DUCY et al., 1997).
Há vários marcadores bioquímicos que caracterizam a formação e a
reabsorção óssea. Os primeiros incluem a fosfatase alcalina óssea (ALP), uma enzima
produzida pelos osteoblastos e essencial para a mineralização óssea (YOUNG et al.,
1992; BIANCO et al., 1993; MUNDLOS & OLSEN, 1997). A ALP está entre os
primeiros genes funcionais expressos no processo de calcificação e, dessa forma,
está envolvida nos processos iniciais da mineralização. Portanto, a ALP é expressa
precocemente no desenvolvimento e observada na superfície da célula e em vesículas
de matriz (GOLUB & BOESZE-BATTAGLIA, 2007).
Além disso, várias proteínas da matriz extracelular incluindo a osteocalcina,
osteopontina, colágeno tipo I, sialoproteína e proteoglicanas são secretadas e
depositadas por osteoblastos maduros, os quais são alinhados sobre a superfície do
osso (YOUNG et al., 1992; BIANCO et al., 1993; MUNDLOS & OLSEN, 1997).
A presença de vias de sinalização intracelulares confere às células a
capacidade de acoplar a ativação de receptores de membrana à alvos intracelulares
críticos, gerando respostas coordenadas, tanto na manutenção da homeostase celular
quanto na ocorrência de processos biológicos mais complexos, tais como proliferação,
diferenciação celular e apoptose (KOLCH, 2000). Nesse sentido, as proteínas
quinases ativadas por mitógeno (MAPKs) formam um antigo conjunto de
serina/treonina-quinases que medeiam respostas de uma variedade de estímulos. As
MAPKs estão presentes em todos os organismos eucarióticos, incluindo fungos,
plantas, Drosophila e mamíferos. Tais proteínas passaram por um processo de
diversificação durante a evolução inicial da vida dos vertebrados, o que sugere que as
MAPKs tem sido fortemente adaptadas a partir de suas origens para regular as
funções específicas dos vertebrados (LI et al., 2011). Além disso, moléculas
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acessórias, tais como as fosfatases, que servem para regular a sinalização MAPK,
também parecem ter ganho da diversidade de eucariotos superiores, e estas
concedem complexidade suficiente para o sistema de MAPK para regular muitas
funções distintas do tecido (MORRISON & DAVIES, 2003). Trabalhos recentes
identificaram as MAPKs que regulam a formação de osso pelos osteoblastos,
demonstrando que essas proteínas são transdutoras de sinais centrais na regulação
da massa óssea (GE et al., 2007; GREENBLATT et al., 2010; ZOU et al., 2011). Estas
observações assumem particular importância uma vez que a maioria dos ligantes
secretados que regulam a atividade dos osteoblastos parece sinalizar em parte, por
meio de vias MAPK. Assim, mais estudos sobre os caminhos da MAPK em
osteoblastos são fundamentais para a compreensão da regulação fisiológica da
massa óssea (GREENBLATT et al., 2013). Portanto, a via das proteínas quinases
ativadas por mitógeno (MAPKs) é uma das principais vias de sinalização envolvidas
em diversas funções celulares, incluindo a proliferação e diferenciação celular
(KOLCH, 2000). Estas compreendem as vias denominadas ERK 1,2 (quinase
regulada por sinal extracelular 1,2), p38 e JNK (SHINDELER & LITTLE, 2006).
A ERK possui duas isoformas, a ERK1 (MAPK3) e ERK2 (MAPK1), ambas
expressas em osteoblastos e é ativada pela MEK (Mitogen-activated protein kinase) 1
e MEK2. Camundongos com deleção germinativa de ERK1 e uma deleção condicional
de Erk2 (Erk1-/- Erk2Prx1camundongo), tiveram redução substancial na mineralização
óssea, o que demonstra a importância da ERK para o processo de mineralização em
osteoblastos (MATSUSHITA et al., 2009; GREENBLATT et al., 2013). O papel
fisiológico da via das MAPK em osteoblastos ainda não está completamente
elucidado. Trabalhos na literatura suportam a teoria de que a ativação desta via é
estimulatória durante a diferenciação osteogênica, enquanto outros demonstram o
contrário (SCHINDELER & LITTLE, 2006).
Ge et al. (2007) demonstraram o papel da via ERK-MAPK na função dos
osteoblastos in vivo. Utilizando-se de estratégias transgênicas envolvendo expressão
seletiva de formas ativas e negativas do intermediário da MAPK (MEK1) em
osteoblastos, os autores demonstraram que a ativação desta via estimulou a
diferenciação osteogênica e o desenvolvimento do esqueleto por mecanismo
dependente da ativação de Runx-2.
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Li et al. (2010) sugerem que a ERK em sua forma ativada pode ligar-se a
promotores de osteocalcina (OCN) e sialoproteina óssea (BSP) em osteoblastos por
meio da associação de ERK e Runx2, levantando a ideia de que a atividade de ERK
pode ser regulada diferencialmente no contexto de promotores específicos dos
osteoblastos. Porém, mais pesquisas são necessárias para identificar a variedade de
genes ligados a ERK e a importância funcional desta associação.

2.3 FOTOTERAPIA NA FORMAÇÃO ÓSSEA

Os laseres são classificados em baixa e alta potência, dependendo do
comprimento de onda. O laser de baixa potência (LLLT) ou de baixa intensidade
possui comprimentos de onda entre 488 e 904nm no espectro eletromagnético, entre
a faixa de luz visível e próximo ao infravermelho (BABAPOUR et al., 1995). Acima de
904nm estão os laseres de alta potência. Essa variação no comprimento de onda irá
influir no efeito biológico produzido por cada tipo de radiação (RATZ, 1995; WALSH,
1997).
O comprimento de onda da irradiação com laser difere de acordo com a
natureza química do meio utilizado como emissor de radiação. Existem três tipos de
meios: sólidos (rubi 694nm), líquidos (corantes orgânicos que eluem-se em solventes)
e gasosos (hélio-neônio 632,8nm e gás carbônico 10.600nm) (CARROLL &
HUMPHREYS, 2006).
Em relação ao grupo dos meios sólidos existem os semicondutores, onde
faz parte os laseres: arseneto de gálio (904nm), arseneto de gálio-alumínio (660, 820,
870, 880nm), alumínio-gálio-índio-fósforo (660, 780nm) (BABAPOUR et al., 1995).
Devem ser observados os seguintes parâmetros para obtenção de uma
resposta biológica efetiva: densidade de energia (dose ou fluência), expressa em
Joules por centímetro quadrado (J/cm2) é o parâmetro que avalia a possibilidade de
estímulo ou inibição dos efeitos terapêuticos do laser (RIBEIRO & ZEZELL, 2004),
densidade de potência (intensidade) que é a potência de saída de luz por unidade de
área medida em Watts por centímetro quadrado (W/cm 2), ou seja, é a quantidade de
energia por unidade de área transferida ao tecido, além disso, o comprimento de onda,
o tipo de regime de aplicação do laser e a quantidade de irradiações são parâmetros
que devem ser considerados (DAMANTE, 2007).
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A absorção da radiação pelo tecido ou célula ocorre de maneira seletiva
por moléculas sensíveis a determinados comprimentos de onda (WELCH et al., 1989;
CARROL & HUMPHREYS, 2006). Tais moléculas são chamadas cromóforos. Para
comprimentos de onda do espectro dos laseres de baixa potência, os cromóforos são
tipicamente metais ou moléculas que contém átomos metálicos em sua estrutura,
como por exemplo, o grupo heme das globinas (hemoglobina, mioglobina) e dos
citocromos (KARU, 1999). A energia emitida nesse tipo de laser é tão baixa que não
ocorre evento térmico e a elevação da temperatura não ultrapassa 0,5ºC (BABAPOUR
et al., 1995). No espectro dos laseres de alta potência, a radiação é absorvida
principalmente pelas moléculas de água do tecido. Nesse último caso, a absorção da
radiação por moléculas de água, juntamente com a alta concentração de energia
emitida, faz com que a energia seja convertida em calor (BABAPOUR et al., 1995).
A fotobiomodulação é uma tecnologia onde se utiliza a luz emitida do laser
para modular certas funções celulares e, ocorre a partir da absorção de radiação do
laser de baixa potência por cromóforos celulares (BABAPOUR et al., 1995). Embora
os mecanismos envolvidos não estejam completamente compreendidos, há
evidências de que o principal evento seja o aumento do metabolismo oxidativo por
meio da foto-oxidação do citocromo c, uma proteína da membrana mitocondrial de
mamíferos que é transportadora de elétrons na fase de síntese de ATP (KARU et al.,
2004; EELLS et al., 2004; KARU et al., 2005; WINTERLE & EINARSDÓTTIR, 2006).
Esses dados corroboram com os de Pastore et al. (2000) nos quais observaram que
a irradiação com LLLT aumentou o transporte de elétrons e com os de Karu et al.
(1995) os quais observaram aumento da síntese de ATP.
Além dos laseres vermelho e infravermelho, os quais emitem luz coerente
e colimada, os denominados Diodos Emissores de Luz (LEDs) são semelhantes aos
laseres de baixa potência, diferenciando-se na formação da luz. Enquanto o diodo de
um laser está contido dentro de uma cavidade ressonântica, onde promove fótons que
são amplificados pela emissão estimulada da luz e proporciona feixes de luz coerentes
e colimados, o LED é desprovido dessa cavidade óptica, e a luz emitida não apresenta
coerência e colimação, mas produz uma banda de espectro eletromagnético próxima
a do laser (CORAZZA et al., 2007). Um diodo emissor de luz é um tipo especial de
díodo semicondutor que emite luz quando conectado a um circuito elétrico. Os
dispositivos do diodo emissor de luz geralmente contêm nitrato de gálio, índio ou
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nitreto como elemento semicondutor que se sobrepõem melhor do que as fontes de
luz convencionais (VREMAN et al., 1998). Os LEDs tem-se mostrado eficazes em
experimentos in vitro e em modelos animais (VREMAN et al., 1998; CHANG et al.,
2005; TRIDENTE & DE LUCA, 2012).
Os laseres de baixa intensidade são caracterizados como agentes
terapêuticos, por apresentarem propriedades analgésicas (TAM, 1999; SAKURAI et
al., 2000), por promoverem aumento da microcirculação local e permeabilidade
vascular (KARU, 1989; KREISLER et al., 2003; HENRIQUES et al., 2010), além de
acelerarem a cicatrização de feridas (TUNÉR & HODE, 1996), características que em
conjunto conferem ao paciente um pós-operatório mais confortável, com possibilidade
de redução do uso de medicamentos (DAMANTE, 2007). Os efeitos do laser na
cicatrização de feridas têm sido atribuídos ao estímulo de vários sistemas biológicos
como aumento da proliferação de fibroblastos e sua atividade celular (MESTER et al.,
1985; SOUNDRY et al., 1988; ALMEIDA-LOPES et al., 2001; KREISLER et al., 2002;
PEREIRA et al., 2002; MARQUES et al., 2004; AZEVEDO et al., 2006; FUJIHARA et
al., 2006; EDUARDO et al., 2007), bem como aumento da produção de colágeno
(PEREIRA et al., 2002; MARQUES et al., 2004), da síntese de DNA (LOEVSCHALL
& ARENHOLT-BINDSLEV, 1994; SKINNER et al., 1996), modulação positiva da
produção dos fatores de crescimento (DAMANTE, 2007) e redução na produção de
prostaglandinas (SAKURAI et al., 2000). Além dessas propriedades, pesquisas
recentes demonstram que a fototerapia representa uma das várias ferramentas
utilizadas com o objetivo de estimular e/ou aumentar a formação óssea (MERLI et al.,
2005; NISSAN et al., 2006; KIM et al., 2009; RIBEIRO & MATSUMOTO, 2008). Essas
características podem ser positivamente associadas também às cirurgias ósseas
otimizando os processos operatórios nas áreas ortopédicas e odontológicas.
O efeito dos laseres em culturas de células ósseas é bastante estudado.
Estudos recentes, utilizando osteoblastos obtidos de calvária de ratos em período
embrionário fetal, mostraram que a irradiação com laser, aumentou a formação de
nódulos ósseos (OZAWA et al., 1995, 1998). Além disso, Fujimoto et al. (2010)
demonstram que a terapia com laser, na densidade de energia de 0,96-3,82 J/cm2,
em células de linhagem murina MC3T3-E1 resultou no aumento da mineralização da
mesma por meio da modulação das BMPs. Da Silva et al. (2012), investigaram o efeito
da LLLT (dose de 160 J/cm2) em osteoblastos derivados da sutura mediana palatina
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de ratos após expansão rápida da maxila, no qual observou-se o aumento da atividade
de ALP, aumento da mineralização e da expressão de mRNA de ALP, Runx2,
osteocalcina, colágeno tipo I e sialoproteína, quando comparados ao grupo controle.
Aleksic et al. (2010) relataram que a irradiação com laser (dose de 0,7 a 17,2 J/cm2)
aumenta a proliferação de osteoblastos da linhagem MC3T3-E1 por meio da ativação
da via de sinalização MAPK-ERK.
Trabalho do nosso grupo de pesquisa demonstrou que a aplicação pontual
de infravermelho e laser vermelho (na dose de 5 J/cm 2) por 8 segundos em préosteoblastos da linhagem MC3T3-E1 aumentou significativamente a viabilidade
celular e atividade da fosfatase alcalina e metaloproteinases de matriz 2 (MMP-2),
enquanto não modulou a atividade das metaloproteinases 9 (MMP-9) sugerindo que
eles podem apresentar efeito promissor na regeneração óssea (OLIVEIRA et al.,
2013). Além disso, foi demonstrado que o laser pulsado de baixa intensidade aplicado
às culturas de osteoblastos, obtidos de calvária de ratos ou de linhagem, induz
aumento da atividade mitocondrial (PIRES OLIVEIRA et al., 2008), proliferação
(SHIMIZU et al., 2007; RENNO et al., 2009; XU et al., 2009; FÁVARO-PÍPI et al.,
2011), síntese de DNA e RNA (FÁVARO-PÍPI et al., 2011), diferenciação (PIRES
OLIVEIRA et al., 2008), enquanto promove a inversão da relação RANKL/OPG,
sugerindo inibição da diferenciação osteoclástica (XU et al., 2009).
Estudos realizados com osteoblastos humanos oriundos de osso
mandibular e cultivados sob disco de titânio após irradiação, mostraram que a LLLT
(GaAlAs) nas doses de 1,5 ou 3 J/cm2, aumenta a proliferação, diferenciação e a
produção de TGF-β1 (Fator de crescimento transformador-β1), portanto o laser
estimula a formação óssea por meio da sinalização mediada por TGF-β, sugerindo
que a irradiação modula a atividade das células e os tecidos circundantes do material
de implante (KHADRA et al., 2005).
Stein et al. (2005) demonstraram que a irradiação com laser He-Ne (632
nm;10 mW) em osteoblastos derivados de osso humano, quando cultivados na
superfície de titânio, promoveu aumento do número de células, aumento da atividade
de ALP e da expressão de osteopontina e sialoproteína óssea (PETRI, 2008). No
entanto, os mecanismos intracelulares envolvidos no efeito dos laseres nas células
ósseas ainda não foram completamente elucidados.
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Nas últimas décadas, alguns pesquisadores demonstraram a aplicabilidade
dos LEDs terapêuticos em estudos experimentais e clínicos revelando a eficiência
fotobiomoduladora celular semelhante à do laser de baixa intensidade (CORTI et al.,
2006; SACONO et al., 2008). Diante das evidencias demonstradas pela National
Aeronautics and Space Administration (NASA) quanto à aplicação do LED, a Food
and Drug Administration (FDA) aprovou testes clínicos da aplicação de LEDs na
cicatrização de feridas em humanos, devido ao insignificante risco de lesões na pele
(WHELAN et al., 2001; VOLPATO, 2009).
A razão do aumento de pesquisas buscando comparar os efeitos da
fototerapia com o uso de LEDs em substituição ao laser é que, diferentemente do
comprimento de onda, a sua coerência ou sua falta não é um fator importante para o
efeito biomodulador (SMITH, 1991). Assim, os LEDs apresentam grande potencial de
ação, além de apresentarem menores custos que os laseres. Karu (1989), analisando
os resultados clínicos sob o aspecto das diferentes fontes de luz, afirmou que não se
pode concluir que os lasers têm maior potencial terapêutico que os LEDs. Em
experimento desenvolvido em nível celular, evidenciou-se que luz não coerente com
o mesmo comprimento de onda, intensidade e tempo de irradiação promoveram o
mesmo efeito biológico. O autor afirma ainda que a propriedade de coerência do laser
não é importante quando a região irradiada é superficial ou pouco profunda (KARU,
1989). Portanto, os efeitos da fototerapia com diferentes fontes de luz parecem
promissores nesse campo. Kim et al. (2009) sugeriram um aumento da diferenciação
osteogênica de células tronco mesenquimais por meio da irradiação com LED.
Além disso, osteoblastos da calota craniana de ratos cultivados em
superfícies de implantes foram irradiados com LED (660nm) por uma ou três vezes
resultando em aumento significativo do número de células (CANKAYA et al., 2011).
Peng et al. (2012) investigaram o efeito do LED, nas doses de 0,1, 2 e 4 J/cm 2, na
diferenciação de células mesenquimais da medula óssea com ou sem suplementos
osteogênicos. No grupo sem suplementos osteogênicos, o LED, em todas as doses,
estimulou significativamente a proliferação celular. No grupo com suplementos
osteogênicos, o LED aumentou a atividade da fosfatase alcalina e formação de
nódulos mineralizados, além de estimular a expressão de Bglap (bone gammacarboxyglutamic acid-containing protein), gene da osteocalcina e Runx2, mas diminuiu
a proliferação celular. Embora seja bastante descrito na literatura o efeito positivo da
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fototerapia na osteogênese, os parâmetros para a sua utilização como a dose e o
regime de aplicação não são completamente compreendidos até o momento.
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3 PROPOSIÇÃO
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência dos laseres de baixa potência
e diodo emissor de luz na proliferação e diferenciação de osteoblastos humanos, além
dos mecanismos intracelulares induzidos pelos mesmos nestas células.

Objetivos específicos:


Avaliar o efeito de diferentes fototerapias na viabilidade e/ou proliferação
celular e ativação de ERK;



Quantificar o efeito dos diferentes espectros na diferenciação osteogênica por
meio da atividade enzimática da fosfatase alcalina e da expressão gênica de
colágeno tipo I e SPARC;



Analisar o potencial de mineralização dos osteoblastos humanos (HOAL) frente
aos estímulos com as diferentes fototerapias.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

Inicialmente foram realizados ensaios de caracterização dos osteoblastos
humanos (HOAL) visando conhecer o fenótipo e função uma vez que são oriundos de
explantes, constituindo portanto, linhagem primária, em comparação com préosteoblastos imortalizados de linhagem murina (MC3T3-E1), células bastante
estudadas. Após testes preliminares, foram realizados os ensaios com a aplicação
dos diferentes tipos de laser e LED em osteoblastos humanos (HOAL).

4.1 CULTIVO DE OSTEOBLASTOS HUMANOS (HOAL) E MC3T3-E1

Os osteoblastos humanos (HOAL) (Figura 2A) foram doados pelo grupo
de pesquisa do Prof. Dr. José Mauro Granjeiro e tiveram a aprovação do comitê de
ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal FluminenseUFF (CEP CMM/HUAP n° 232/08) e aprovação do comitê de ética em Pesquisa com
Seres Humanos da Faculdade de Odontologia de Bauru (n° 95/2011) (Anexo 1). As
células foram coletadas no Hospital Universitário Antônio Pedro-UFF a partir de
explantes ósseos obtidos em cirurgias ortopédicas (artroplastias). Os explantes foram
tratados em colagenase 0,25% por 2 horas e depois acondicionados em garrafas
plásticas de 25 cm2 em meio de cultura DMEM (Nutricell) suplementado com 10%
SFB. Células de linhagem murina MC3T3-E1 (ATCC - American Type Culture
Collection) (Figura 2B) foram cultivadas em meio MEM (Nutricell) contendo
nucleosídeos adenosina, citidina, deoxycitidina, deoxyadenosina, deoxyguanosina,
guanosina, timidina e uridina (Sigma) e 10% SFB (ZAMBUZZI et al., 2009). Para a
expansão, ambas células foram tripsinizadas com EDTA (1 mM) e tripsina (0,25%) por
5 minutos a 37 oC seguida de inativação da tripsina com meio contendo SFB. Após
centrifugação a 500g por 10 minutos, o pellet foi ressuspendido em meio MEM
10%SFB (MC3T3-E1) e DMEM 10% SFB (HOAL) e cultivadas em garrafas na
densidade de 0,5 x 104 células/cm2. Para a confecção do banco de células, as mesmas
foram congeladas em meio contendo 20% SFB e 5% DMSO (dimetilsulfóxido) (1 x
106) a -80oC por 24 horas e após esse tempo, armazenadas em nitrogênio líquido.
Para os experimentos, alíquotas foram descongeladas e cultivadas (passagens entre
10 e 15), conforme descrito acima. As trocas de meio foram realizadas a cada 3 dias.
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A

B

Figura 2 - Fotomicrografia dos tipos celulares. (A) Osteoblastos humanos (HOAL) e (B) Préosteoblastos de camundongo (MC3T3-E1). Microscópio de fase invertida LEICA/ DM IRBE, objetiva
10X.
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4.2 FOTOTERAPIA

As células HOAL foram irradiadas pontualmente com laser de baixa
potência de Arseneto de Gálio e Alumínio (GaAlAs), no comprimento de onda de luz
visível de 660nm (laser vermelho) ou 780nm (infravermelho), potência de 40mW e
densidade de energia de 10J/cm2, 20J/cm2 e 50J/cm2 (modelo Twin Flex Evolution da
MMOptics Ltda - São Carlos, SP) e diodo emissor de luz (LED) (637 ± 15nm; 40mW;
10J/cm2, 20J/cm2 e 50J/cm2) (protótipo CePOF/IFSC/USP – São Carlos, SP) (Figura
3). A aplicação do laser e do LED foi feita por baixo da placa. Em placas de 96 poços,
a estimulação do laser foi realizada com a ponteira estática (parada) por apresentar
diâmetro semelhante ao do poço (6,4mm). Em placas de 24 poços a irradiação foi feita
com movimentos circulares pelo poço apresentar diâmetro maior (15,4mm) que a
ponteira do laser. As doses de 10, 20 e 50 J/cm 2 que correspondem a 10, 20 ou 50
segundos de estimulação, respectivamente, foram definidas nos primeiros ensaios de
viabilidade com o intuito de verificar a dose de maior estimulação. Portanto, nos
experimentos posteriores, as células HOAL foram irradiadas somente com doses que
apresentaram maior viabilidade celular (10 e 50 J/cm2), verificadas previamente nos
ensaios de MTT e cristal violeta (CV). Para os ensaios de viabilidade e proliferação,
as células receberam até 2 irradiações (após 24 horas de adesão celular) com
intervalo de 6 horas. Para os ensaios de diferenciação e mineralização, as células
receberam apenas uma irradiação a cada seis dias.
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Figura 3 - Diodo emissor de luz (637 ±15nm) (à esquerda) e Laser de baixa potência: laser
vermelho (660nm) e laser infravermelho (780nm) (à direita).

4.3 ENSAIO DE VIABILIDADE CELULAR

A viabilidade celular foi avaliada após 24, 48 e 72 horas a partir da última
aplicação das fototerapias, por ensaio de redução do MTT e CV, descritos nos itens a
seguir. O plaqueamento celular foi realizado em placas de 96 poços na densidade de
2x103 células/poço em meio DMEM/10% SFB. Após a adesão, as células foram
cultivas em meio de cultura contendo SFB a 5%, fazendo com que as células entrem
em sub-estímulo para proliferação sem provocar morte celular, evidenciando assim,
os efeitos da fototerapia (VOLPATO, 2009). O delineamento experimental foi feito
como se segue: (1) As células aderentes foram irradiadas com uma aplicação de cada
fototerapia; (2) As células aderentes foram irradiadas por duas vezes com 6 horas de
diferença entre as irradiações. Para cada condição, o grupo de controle não recebeu
nenhum

tratamento

experimentais.

de

fototerapia,

porém,

sofreu

as mesmas

condições
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4.3.1 Redução do MTT

O ensaio da redução do MTT (brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-yl)-2,5difeniltetrazólio) (Figura 4) analisa a atividade mitocondrial das células (MOSMANN,
1983). O MTT, solúvel em água, é convertido em um composto chamado formazan, o
qual é insolúvel. O formazan, de cor azul purpúrea, é solubilizado e, então, sua
concentração é determinada pela densidade óptica no espectrofotômetro (FLUOstar
OPTIMA, BMG Labtech, Offenburg, Alemanha).
Após 24, 48 e 72 horas da irradiação, o sobrenadante foi removido e então
as células foram lavadas com PBS 1X. Foi adicionado 110 µL da solução contendo
0,5 mg de MTT/mL em meio com vermelho de fenol. As células foram incubadas a 37º
C por 4 horas e protegidas da luz. Após esse tempo foi adicionado em cada poço
200µL de DMSO (dimetilsulfóxido). A leitura das placas foi realizada no Leitor de
ELISA com filtro de 562nm.

Figura 4 - Imagem ilustrativa da placa do ensaio Redução do MTT após incubação e posterior
dissolução dos cristais de formazan com DMSO.
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4.3.2 Cristal Violeta

O teste de cristal violeta é utilizado para determinar a viabilidade por corar
o DNA celular (KUENG et al., 1989) (Figura 5). Após 24, 48 e 72 horas, o
sobrenadante foi removido e as células foram lavadas com PBS 1X. Em seguida foi
adicionado 200µL de metanol 100% por 10 minutos. Após esse tempo, o metanol foi
removido e adicionou-se 200 µL da solução de cristal violeta 0,2% em etanol 2% por
3 minutos. Em seguida o corante foi removido e as células foram lavadas novamente
com PBS 1X. Por fim, acrescentou-se 200 µL da solução de citrato de sódio 0,05
mol.L-1 com etanol 50% durante 10 minutos. A leitura das placas foi realizada no Leitor
de ELISA (FLUOstar OPTIMA, BMG Labtech, Offenburg, Alemanha) com filtro de
540nm.

Figura 5 - Imagem ilustrativa da placa do ensaio de viabilidade cristal violeta após adição de citrato
de sódio a 0,05 mol.L-1.

4.4 WESTERN BLOTTING
As células foram plaqueadas na densidade de 4x10 4 células/poço em
placas de 24 poços. O número de amostragem foi 24 por grupo. A expressão da ERK
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fosforilada (p-ERK) no lisado celular foi avaliada após a aplicação pontual do laser
vermelho (10 e 50J/cm2), infravermelho (10 e 50J/cm2) ou LED (10 e 50J/cm2). Após
10 minutos (KIYOSAKI et al., 2010) a 37oC, as células HOAL foram lisadas com um
tampão contendo 50nM tris-HCL (pH 7.4), 25 mM KCL, 5 mM MgCl2, e 0,2% Nonidet
P-40) suplementado com inibidores de proteases (Roche Diagnostics) e inibidor de
fosfatase (0,2 M de Ortovanadato de Sódio - Calbiochem). Os lisados de cada
condição foram unidos em um único tubo (n=24), a seguir sonicado e centrifugado a
1.000 rpm por 10 min a 4°C. As amostras de proteínas (40 µg) foram aplicadas à
eletroforese (120V; 20mA por gel; aproximadamente 90 minutos) em gel de
poliacrilamida (10% Tris-HCl) e posteriormente transferidas à membrana de PVDF
(polyvinylidene difluoride) (Figura 6). Esta foi imuno-marcada com anticorpos
policlonais primários de coelho anti-p-ERK (Cell Signaling) seguidos por anticorpos
secundários anti-IgG de coelho conjugados com HRP (Horseradish Peroxidase - Cell
Signaling) e reagente prime ECL (enhanced chemiluminescence) para detecção
(Amersham Biosciences). As densidades relativas das bandas foram determinadas
por meio de análise de densitometria, utilizando o programa Image J (National
Institutes of Health Image-NHI). Os valores da densidade obtidos foram corrigidos pela
subtração dos valores do background.

A

B

Figura 6 - Imagens da técnica Western blotting. (A) Sistema de transferência. (B) Fase de
Transferência das proteínas, do gel para a membrana de PVDF.
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4.5 ENSAIO DE PROLIFERAÇÃO

A proliferação celular foi realizada por meio da marcação das células com
o composto fluorescente CFSE (carboxyfluorescein diacetate, succinimidyl Ester) e
avaliação por citometria de fluxo. Para tanto, osteoblastos humanos na densidade de
3x105 (por condição experimental) foram marcados com CFSE (concentração de10
µM) por 10 min a 4oC, conforme o protocolo do fabricante (Molecular Probes). Após
lavagemcom PBS, as células marcadas foram plaqueadas em placas de 24 poços e
após aderência o meio foi substituído por DMEM 10% SFB e as células irradiadas por
duas vezes (com intervalo de 6 horas). Foi utilizado nos grupos apropriados o inibidor
de ERK (PD98059) para avaliar seu efeito na modulação dessa proteína, no processo
de proliferação. Após 72 horas, as células foram tripsinizadas e adquiridas
subsequencialmente em FACsorting (BD Biosciences). As análises foram feitas
usando o programa CellQuest (CellQuest software, BD) (Figura 7).

Figura 7 - Citômetro de fluxo FACSCalibur (BD Biosciences) para aquisição das amostras.

4.6 ENSAIO DA ATIVIDADE DA FOSFATASE ALCALINA (ALP)
Para conhecer o perfil da atividade da ALP das células HOAL foram
plaqueadas em placas de 24 poços na densidade de 4x10 4 células/poço em meio
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DMEM com 10% SFB. Após a adesão, as células foram cultivadas em
DMEM/10%SFB acrescido de ácido ascórbico (50 µg/mL) e 10 mM de β-glicerofosfato.
Para fins comparativos, como controle positivo da atividade enzimática, préosteoblastos de linhagem MC3T3-E1 (na mesma densidade) foram cultivados
concomitantemente em meio de cultura MEM (Minimum Essential Medium Eagle) 10%
SFB e nucleosídeos acrescido de ácido ascórbico e β-glicerofosfato. Após 7, 14, 21 e
28 dias, o extrato protéico do lisado celular foi obtido por meio da adição de 200 µl do
tampão contendo 10 mM de Tris pH7,5, 0,5mM MgCl2 e 0,1% Triton X-100. A atividade
da ALP é dada pela conversão do pNPP (p-nitrofenilfosfato), substrato da enzima, a
p-nitrofenol, produto de coloração amarela em meio alcalino (Figura 8). Para tanto, o
meio de reação foi adicionado em placa de 96 poços (solução contendo tampão glicina
(25mM, pH 9,4), acrescido de 2 mM de MgCl2 e 1 mM de pNPP). Após incubação por
30 minutos a 37ºC (tempo necessário para a estabilização), foram adicionados 50 l
das amostras por poço (ressuspensas em 10mM Tris HCl pH7,5; 0,5mM MgCl2; 0,1%
Triton X-100). A placa foi mantida a 37º C durante aproximadamente 40 minutos. A
reação foi paralisada com NaOH 1 M. O produto final (p-nitrofenol) foi quantificado a
405nm e os resultados foram expressos como atividade em nmol de p-nitrofenol x min1

x mg-1 de proteína. Quando apropriado, foram realizados os ensaios da atividade da

ALP com aplicação da fototerapia.
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Figura 8- Imagem ilustrativa do ensaio fosfatase alcalina. A atividade da ALP é dada pela conversão
do pNPP (p-nitrofenilfosfato), substrato da enzima, em p-nitrofenol, produto de coloração amarela.

4.7 QUANTIFICAÇÃO TOTAL DE PROTEÍNA

A quantificação de proteína total foi calculada pelo Método de Bradford
(HAMMOND & KRUGER, 1988). Em placa de 96 poços, foi realizada a curva padrão
a partir de 2 mg/mL de albumina bovina sérica. Em seguida, as amostras foram
diluídas (em volume final de 150 µL) e pipetadas na placa. A seguir, adicionou-se
150µL (diluição 1:1) do reagente de Bradford (BioRad) em todos os poços (Figura 9).
Após 15 min, a leitura da placa foi realizada a 405nm em espectrofotômetro.
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Figura 9 - Quantificação total de proteínas pelo Método de Bradford.

4.8 RT-PCR EM TEMPO REAL (TRANSCRIÇÃO REVERSA DA REAÇÃO EM
CADEIA DA POLIMERASE EM TEMPO REAL)
As células foram plaqueadas na densidade de 5x102 células por poço em
placas de 96 poços. Após 24 horas da adesão celular foi feita a troca por um meio
osteogênico (DMEM suplementado com 10% de SFB acrescido de ácido ascórbico
(50 µg/mL) e beta-glicerofosfato (10 mM) para induzir a diferenciação celular e em
seguida foi aplicado a fototerapia com laser vermelho (10 e 50J/cm 2), infravermelho
(10 e 50J/cm2) ou LED (10 e 50J/cm2). A troca do meio foi realizada a cada 3 dias e
as irradiações a cada 6 dias. Após 7, 14 21 e 28 dias o RNAm foi extraído e transcrito
para cDNA por meio do kit TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™ (Applied
Biosystems), conforme recomendações do fabricante. Em seguida, as amostras de
cDNA foram incubadas com Taqman® Gene Expression master mix e com Taqman®
Gene Expression assay (Applied Biosystems) para SPARC (gene da osteonectina) e
COL1A1 (gene do colágeno tipo I) e lidas no Sistema de Real-Time RT-PCR ViiATM7
(Applied Biosystems) (Figura 10). A β-actina foi utilizada como controle endógeno.
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Figura 10 - Sistema de Real-Time RT-PCR ViiATM7 (Applied Biosystems).

4.9 ENSAIO DE MINERALIZAÇÃO

Para avaliar a capacidade de mineralização, células HOAL e MC3T3-E1
foram submetidas ao estímulo osteogênico e a deposição de cálcio foi avaliada por
meio da coloração com vermelho de alizarina. Para tanto, as células HOAL e MC3T3E1 foram plaqueadas na densidade de 4 x 10 4 em placas de 12 poços. Após a
aderência, as mesmas foram cultivadas com meio DMEM e MEM, respectivamente,
10% SFB, suplementado com ácido ascórbico (50 µg/mL) e beta-glicerofosfato (10
mM), substâncias que induzem a diferenciação osteogênica das células. A
mineralização foi avaliada por coloração com Alizarina Red S (Sigma®). Após 14, 21
e 28 dias de cultivo (Figura 11 A, B e C, respectivamente), as células HOAL e MC3T3E1 tiveram os sobrenadantes descartados e foram lavadas com PBS 1X seguida da
fixação com formaldeído 4% por 5 minutos em temperatura ambiente (TA). As células
foram incubadas com solução de alizarina 2% pH 4,2 por 10 minutos em TA seguido
de 3 lavagens com água ultra pura. As placas foram fotografadas utilizando a câmera
El Logic 100 Imaging System e analisadas pelo programa Kodak, Molecular Imaging
software v.4.5.
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A análise quantitativa da coloração foi avaliada pelo método colorimétrico
segundo Petri et al. (2010) (Figura 11D). Após as placas estarem totalmente secas,
foram adicionados 280 µl de ácido acético a 10% diretamente em cada poço corado
com vermelho de alizarina. A placa foi submetida à agitação por 30 minutos à TA. O
conteúdo de cada poço foi transferido para tubos tipo eppendorf, que foram aquecidos
a 85º C por 10 minutos e depois mantidos em gelo por 5 minutos. Os tubos foram
centrifugados a 20.000g por 15 minutos e 100 µl do sobrenadante de cada tubo foi
transferido para poços de placas com 96 poços. Posteriormente, adicionou-se 40 µl
de hidróxido de amônia a 10% em cada poço para neutralização do ácido. A
absorbância foi medida em espectofotômetro a 405 nm, sendo a formação de matriz
mineralizada expressa como densidade óptica (D.O.). Quando apropriado, foram
realizados os ensaios de mineralização com aplicação da fototerapia.
A

C

B

D

Figura 11 - Deposição de cálcio pelas células HOAL (linha A da placa) e MC3T3-E1 (linha C da
placa) pelo corante vermelho de alizarina, nos períodos de 14 dias (A), 21 dias (B) e 28 dias (C).
(D) Quantificação colorimétrica.
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4.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os resultados foram analisados utilizando os programas Statistica 5.1
(Statsoft) e GraphPad Prism 4. Os grupos experimentais foram submetidos à análise
de variância ANOVA One-way, Two-way e Three-way (quando apropriado) seguido
pelo teste de Tukey. A significância foi dada quando p<0,05. Todas as amostras
passaram pelo teste de normalidade de acordo com o método de Kolmogorov e
Smirnov, onde o valor de p foi >0.10.
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5 RESULTADOS

5.1 ANÁLISE DA VIABILIDADE CELULAR
Os resultados serão descritos separadamente dependendo se as
fototerapias foram realizadas em uma única aplicação (após adesão celular) ou dupla
(com intervalo de 6 horas após a primeira irradiação) conforme a seguir, sendo
descritos ao final, a comparação entre os dois tipos de irradiação. A análise estatística
foi representada por letras nos gráficos, onde letras diferentes significam diferenças
somente em relação ao controle. A descrição completa da estatística dos ensaios de
MTT e CV com outros tipos de comparações encontra-se nos anexos 2 ao 15.
5.1.1 Redução do MTT
A ANOVA a 3 critérios mostrou diferença significativa entre os grupos (F=
41,08993); (p<0,0001), entre os períodos (F= 2488,72); (p<0,0001) e entre os dois
tipos de aplicação (F=493,6363); (p< 0,0001) revelando significativa interação entre
os três critérios (F=12,7906); (p<0,0001) (Figura 12).
Aplicação única:
Quando comparado com células controle não irradiadas, o LED (na dose
de 10 J/cm2) aumentou a proliferação após 24 horas. No período de 48h observou-se
um aumento da proliferação nos grupos submetidos à irradiação com laser vermelho
(todas as doses), laser infravermelho 20 e 50 J/cm2 e LED apenas na dose de 10
J/cm2. Após 72 horas, apenas o grupo infravermelho 50 J/cm2 apresentou maior
viabilidade.
Dentro da mesma terapia, observamos que o LED 10 J/cm2 aumentou
significativamente a viabilidade em relação às doses de 20 e 50 J/cm2 após 24 horas.
No período de 48 horas, observamos que o infravermelho 20 e 50 J/cm2 foram mais
efetivo que o infra em sua menor dose. O LED na dose de 10 J/cm2 teve um efeito
estimulatório positivo em relação às doses de 20 e 50 J/cm2.
Com relação a uma mesma dose, comparamos o efeito diferencial das
fototerapias. Quanto às irradiações na dose de 10 J/cm2, observamos que o LED
aumentou significativamente a viabilidade em relação ao laser vermelho nos períodos
de 24 e 48 horas e em relação ao laser infravermelho (48 horas). No período de 72
horas, na dose de 50 J/cm2, o laser vermelho foi mais efetivo que o LED.
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Aplicação dupla:
Em relação ao grupo controle, a fototerapia com LED (nas doses de 20 e
50 J/cm2) aumentou significativamente a viabilidade celular pós 24 horas da
estimulação. No período de 48 horas, o laser vermelho e o LED em todas as doses
avaliadas também induziram o aumento da viabilidade. No período de 72 horas,
observamos que todas as fototerapias e em todas as doses (exceto LED 50 J/cm2) foi
eficiente em aumentar a viabilidade quando comparado com as células não
estimuladas.
Quando diferentes doses da mesma fototerapia foram comparativamente
analisadas, observamos que o LED nas doses de 10 e 20 J/cm2 teve um efeito positivo
na proliferação em relação à maior dose (50 J/cm2) após 72 horas.
Com relação às diferenças observadas na comparação entre as diferentes
fototerapias na mesma dose, observamos que o LED na dose de 10J/cm 2
potencializou o efeito positivo na viabilidade em relação ao laser vermelho e
infravermelho, ambos na dose de 10 J/cm2 com 48 horas.

Aplicação única x aplicação dupla:

Com relação aos dois tipos de aplicação foi observado aumento da
viabilidade celular com duas aplicações em todos os períodos, quando comparado
com aplicação única. Com 24 horas, o infravermelho (50 J/cm2) foi mais efetivo após
2 aplicações. No período de 48 horas todos os grupos experimentais apresentaram
maior viabilidade com 2 irradiações, comparando mesmo grupo, na mesma dose. Não
foi observado diferenças apenas nos grupos infra (10, 20 e 50 J/cm2) e LED (50 J/cm2)
(p>0,05) com 72 horas.

5.1.2 Cristal Violeta
A Anova a 3 critérios mostrou diferença significativa entre os grupos (F=
18,37727); (p<0,0001), entre os períodos (F= 4410,939); (p<0,0001) e entre os dois
tipos de aplicação (F= 5,718036); (p< 0,0001) revelando significativa interação entre
os três critérios (F= 5,681163); (p<0,0001) (Figura 13).
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Aplicação única:
Quando comparado com o grupo controle, o infravermelho, na dose de 50
J/cm2, aumentou a viabilidade após 24 horas. No período de 48 horas, não houve
diferença estatística entre os grupos. Com 72 horas, o laser vermelho, em todas as
doses, o infravermelho na dose de 50 J/cm2 e o LED (doses de 20 e 50 J/cm2)
apresentaram maior viabilidade.
Dentro da mesma fototerapia, foi observado aumento da viabilidade no
grupo infravermelho, em todas as doses nos períodos de 24 e 48 horas. Com 72 horas,
houve diferenças apenas no LED, em todas as doses.
Comparando o efeito diferencial da fototerapia na mesma dose,
observamos que as irradiações na dose de 10, 20 e 50 J/cm 2 aumentaram a
viabilidade nos períodos de 48 e 72horas.

Aplicação dupla:

Quando comparado com células não irradiadas, o laser vermelho (50
J/cm2) e o infra (20 J/cm2) apresentaram aumento da viabilidade com 24 horas. No
período de 48 horas, apenas os grupos com a dose de 20 J/cm 2 não apresentaram
diferenças significantes (p>0,05). Todos os grupos tiveram maior viabilidade no
período de 72 horas, exceto o infravermelho e LED, nas doses de 20 J/cm2.
Com relação à mesma fototerapia, no período de 24 horas, a dose de 50
J/cm2 do laser vermelho foi mais efetiva que a de 10 J/cm2. O infravermelho de 20
J/cm2 apresentou maior aumento de viabilidade quando comparado com a dose de 10
J/cm2 e quanto ao LED, as doses 10 e 50 J/cm2 foram mais efetivas que a dose de 20
J/cm2. Com 48 horas, as doses de 10 e 50 J/cm 2 tiveram maior viabilidade do que a
dose de 20 J/cm2 no grupo laser vermelho. Com 72 horas, o infra de 10 J/cm2
apresentou um efeito estimulatório positivo em relação à dose de 20 J/cm 2. O grupo
LED na dose de 10 J/cm2 foi mais efetivo que as doses de 20 e 50 J/cm2.
Quando da mesma dose, os três tipos de fototerapia apresentaram
diferenças na dose de 20J/cm2. Observamos que o LED 20 J/cm 2 aumentou
significativamente a viabilidade em relação ao infravermelho 20 J/cm 2 com 24 horas.
No período de 48 horas observou-se diferença estatística (p<0,05) nos grupos laser
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vermelho e LED, na dose de 20 J/cm2. Com 72 horas, o laser vermelho apresentou
maior viabilidade que o infravermelho e LED na dose de 20 J/cm2.

Aplicação única x aplicação dupla:

Foram observadas diferenças significantes em todos os períodos quando
comparamos o tipo de aplicação com mesma fototerapia, na mesma dose. O laser
vermelho, na dose de 50 J/cm2, e o infravermelho (20 J/cm2) apresentaram maior
viabilidade com duas aplicações no período de 24 horas. Com 48 horas houve
aumento significativo apenas no LED (20 J/cm 2) no grupo de aplicação dupla. No
período de 72 horas, observou-se um efeito positivo nos grupos infravermelho (dose
de 20 e 50 J/cm2), e LED (10 e 20 J/cm2) os quais apresentaram maior viabilidade
com 2 aplicações.
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Figura 12 - Efeito da LLLT na viabilidade de osteoblastos humanos (HOAL) avaliado por redução do MTT nos períodos de 24, 48 e 72 horas. Os gráficos
mostram a irradiação realizada em 1 aplicação (A) ou 2 aplicações (B) com irradiação pontual nas doses de 10, 20 ou 50 J/cm 2. Os resultados representam a
média ± SEM dos valores de absorbância. Letras diferentes indicam diferenças estatísticas (p<0,05) em relação ao grupo controle. As demais comparações
são apresentadas nos Anexos 2 a 8.
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Figura 13 - Efeito da LLLT na viabilidade de osteoblastos humanos (HOAL) avaliado por cristal violeta nos períodos de 24, 48 e 72 horas. Os gráficos mostram
a irradiação realizada em 1 aplicação (A) ou 2 aplicações (B) com irradiação pontual nas doses de 10, 20 ou 50 J/cm 2. Os resultados representam a média ±
SEM dos valores de absorbância. Letras diferentes indicam diferenças estatísticas (p<0,05) em relação ao grupo controle. As demais comparações estão
apresentadas nos Anexos 9 a 15.
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5.2 EFEITO DOS DIFERENTES ESPECTROS NA PROLIFERAÇÃO CELULAR
Uma vez que o ensaio de MTT e CV apresentam limitações quanto à
avaliação da proliferação celular, optou-se por confirmar e/ou complementar os
resultados anteriores por citometria de fluxo utilizando o composto fluorescente CFSE
(carboxyfluorescein diacetate, succinimidyl Ester). O CFSE se difunde passivamente
pelas células e é transferido às células-filhas, de forma que a cada divisão a
intensidade de fluorescência é dividida pela metade. A figura 14 mostra o perfil das
células HOAL com 0 (imediatamente posterior a marcação com CFSE) e 72 horas
(tempo de análise da proliferação). No momento 0, a intensidade de fluorescência é
da ordem de 103, e após 72 horas, esta é da ordem de 101 demonstrando que houve
extensa proliferação celular nesse período. Os diferentes espectros foram aplicados
às células em aplicação dupla (com intervalo de 6 horas entre uma e outra) e a
proliferação foi avaliada após 72horas da última irradiação. Os resultados da triplicata
(Figura 16) mostram que a irradiação com laser vermelho 10 J/cm 2 promoveu
aumento significativo (p<0,05) de 7% de proliferação celular em relação ao controle.
Embora as demais fototerapias também tenham induzido um aumento na intensidade
da fluorescência observado pelo discreto desvio à esquerda nos histogramas (Figura
15), estas se mostram não significativas.
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Figura 14 - Histograma representativo da proliferação das células HOAL. As células foram marcadas
com 20µM do composto CFSE (10µM) e imediatamente as mesmas foram adquiridas (período 0) (não
preenchido) e após 72 horas a 37ºC/5%CO2 (preenchido em cinza). O posicionamento do marcador
M1 (que representam a proliferação celular) foi dado a partir da intensidade de fluorescência das células
no momento inicial, sendo igual a103.
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Figura 15 - Histogramas do efeito da fototerapia na proliferação das células HOAL realizados por citometria de fluxo no período de 72 horas. (A) Comparações
entre o controle (cinza) e laser vermelho nas doses de 10 (verde) e 50 J/cm 2 (rosa). (B) Comparações entre os grupos controle (cinza) e laser infravermelho
nas doses de 10 (laranja) e 50 J/cm 2 (amarelo). (C) Comparações entre o controle (cinza) e LED nas doses de 10 (azul) e 50 J/cm 2 (roxo). O posicionamento
do marcador M1 foi dado a partir da intensidade de fluorescência =103.
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Figura 16 - Efeito dos diferentes espectros na proliferação dos osteoblastos humanos HOAL no período de 72 horas. Os resultados da triplicata representam
a média ± SEM dos valores relativos da densitometria, adotando o grupo controle como sendo =1. Letras diferentes indicam diferenças estatísticas (p<0,05)
em relação ao grupo controle.
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5.3 ANÁLISE DA ATIVAÇÃO DA PROTEÍNA INTRACELULAR ERK
Uma vez tenha sido mostrado que as diferentes fototerapias
aumentam a viabilidade e/ou proliferação celular, a seguir avaliamos se a
proteína intracelular ERK foi ativada durante a proliferação celular induzida pela
irradiação. Esta foi avaliada pela semi-quantificação da fosforilação por meio da
técnica de western blotting, usando anticorpo específico após 10 min da
irradiação pontual com as diferentes fototerapias. A fosforilação de ERK foi dada
pela razão da proteína ERK total não-fosforilada. O Blotting de 3 experimentos
independentes mostrando a marcação da ERK1/2 fosforilada (p-ERK) nos
diferentes grupos experimentais estão representados na figura 17A. A análise
densitométrica da pERK1/2/ERK1/2 total demonstra que a irradiação das células
HOAL com laser vermelho e infravermelho, na dose de 10 J/cm 2, aumentou
significativamente a fosforilação da ERK1/2 em relação grupo controle (Figura
17B). As demais doses bem como outros espectros aumentaram, embora de
maneira não significativa, a ativação de ERK1/2. Esses resultados sugerem que
a ativação de ERK pode estar envolvida no aumento da proliferação celular
induzido pelos laseres vermelho e infravermelho (mostrado anteriormente nos
ensaios de MTT e de citometria de fluxo).
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Figura 17 - Ativação da ERK em células HOAL após diferentes fototerapias. (A) Figura representativa das bandas dos grupos controle, laser vermelho 10 e 50
J/cm2, infravermelho 10 e 50 J/cm2, LED 10 e 50 J/cm2; n=3. (B) Gráfico da análise densitométrica. Números arbitrários foram utilizados no qual o grupo controle
foi adotado como sendo igual a 1 e os valores dos grupos tratados são relativos ao controle. Letras diferentes significam diferenças em relação ao controle.
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5.4 EFEITO DA INIBIÇÃO DE ERK NA PROLIFERAÇÃO INDUZIDA PELOS
DIFERENTES ESPECTROS
A seguir, avaliamos se a ativação de ERK1/2 participa da indução das
fototerapias sobre a proliferação das células HOAL. Para tanto, as células foram
sequencialmente pré-tratadas com o inibidor farmacológico de ERK, seguido da
estimulação com as diferentes fototerapias (aplicação dupla). Diferente dos
histogramas mostrados na Figura 18, a inibição de ERK previamente à aplicação
dos laseres e LED em ambas doses testadas mostraram que não houve
diferença estatística na proliferação quando comparado com as células tratadas
com o inibidor não-irradiadas. Assim na presença do inibidor de ERK, todas as
fototerapias foram semelhantes ao controle mostrando que a inibição de ERK
impediu o efeito positivo do laser na indução da proliferação celular (Figura 19).
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Figura 18 - Histogramas do efeito da fototerapia na proliferação das células HOAL na presença do inibidor de ERK PD98059 no período de 72 horas. (A)
Células HOAL na ausência (cinza) ou presença (verde) do inibidor. (B) Comparações entre o controle (cinza) e laser vermelho nas doses de 10 (verde) e 50
J/cm2 (rosa). (C) Comparações entre os grupos controle (cinza) e infravermelho nas doses de 10 (laranja) e 50 J/cm 2 (amarelo). (D) Comparações entre o
controle (cinza) e LED nas doses de 10 (azul) e 50 J/cm 2 (roxo). O posicionamento do marcador M1 foi dado a partir da intensidade de fluorescência =103.
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Figura 19 - Efeito da inibição de ERK na proliferação das células HOAL induzida pelos diferentes espectros no período de 72 horas. Os resultados representam
a média ± SEM dos valores relativos da densitometria, adotando o grupo controle como sendo =1.
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5.5 ATIVIDADE DA ALP: HOAL X MC3T3-E1
Inicialmente, com o objetivo de avaliar o potencial osteogênico das células
HOAL; realizamos a análise da atividade da ALP produzidas por essas células, por
ser um marcador importante da diferenciação osteogênica. Para fins comparativos, a
mesma foi avaliada em células MC3T3-E1, ambas submetidas ou não ao estímulo
osteogênico. O perfil da atividade da ALP se mostrou bastante semelhante para
ambas células (Figura 20). Não observou-se nenhum efeito aditivo da atividade da
ALP frente ao estímulo osteogênico. Além disso, embora a atividade não tenha
variado significativamente em relação aos períodos avaliados para ambas,
observamos que no 21º dia, há um ligeiro aumento na atividade para as MC3T3-E1 e
diminuição para a HOAL, enquanto no 28º dia, esse perfil é invertido. Isso pode sugerir
que as células HOAL apresentam um grande potencial osteogênico, porém com um
retardo de 7 dias, em relação às células MC3T3-E1. Adicionalmente, pelo fato de a
atividade de ALP da HOAL não ter apresentado diferenças após indução in vitro da
osteogênese, como acontece com os pré-osteoblastos MC3T3-E1, essas células
parecem estar num grau de diferenciação já avançado e totalmente comprometido
com a linhagem osteogênica.
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Figura 20 - Atividade de ALP em HOAL e MC3T3-E1 nos períodos de 7, 14, 21 e 28 dias de cultivo. As células foram cultivadas em DMEM/10% SFB ou
DMEM/10% SFB osteogênico (acrescido de 50 g/mL ácido ascórbico e 10 mM de β-glicerofosfato) para as células HOAL e MEM/10%SFB ou MEM/10% SFB
osteogênico para as células MC3T3-E1. Os resultados mostram a média da atividade enzimática em nmol de p-NP/minuto pela quantidade de proteína total
em mg. Não houve diferença estatística (p>0,05)
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5.6 EFEITO DAS DIFERENTES FOTOTERAPIAS NA ATIVIDADE DA ALP

Com o objetivo de avaliar o efeito dos laseres e LED na osteogênese das
células HOAL; realizamos a análise da atividade da ALP produzidas por essas células,
por ser um marcador importante da diferenciação osteogênica. A Anova a 2 critérios
detectou diferença significativa entre os grupos (F= 8,228442); (p<0,0001) e entre os
períodos (F= 151,2067); (p<0,0001), revelando significativa interação entre os dois
critérios (F= 2,258674); (p< 0,004286133).
Quando comparado com o controle, observou-se inibição significativa da
atividade da ALP nas células irradiadas com LED em ambas intensidades no 14º dia.
Entretanto, não foram observadas diferenças entre os demais grupos e períodos em
relação ao controle. A atividade de ALP nas células HOAL que não foram irradiadas
apresentou um pico no 14º dia sendo reduzida significativamente nos períodos
posteriores, não sendo observada diferença significativa entre os períodos de 21 e 28
dias. A cinética da ALP nos demais grupos experimentais apresentou um perfil
bastante semelhante ao grupo controle. Nota-se que o grupo LED nas doses de 10 e
50 J/cm2 já apresentou inibição, porém não significativa, da ALP no 7º dia em relação
aos demais grupos, e embora tenhamos observado uma tendência de aumento no 14º
dia em relação ao 7º dia, essa diferença foi menos aparente do que nos demais grupos
e talvez seja o motivo de termos encontrado inibição significativa no 14º dia em relação
ao controle (Figura 21).
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Figura 21 - Efeito dos diferentes tipos de laser e LED na atividade de fosfatase alcalina. Os resultados mostram a média e o desvio padrão da atividade
enzimática dado em µmol de p-NP/minuto pela quantidade de proteína total em mg. Letras diferentes significam diferenças em relação ao controle (Anexos
16 a 18).
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5.7 ANÁLISE DO RT-PCR EM TEMPO REAL
5.7.1 Efeito dos diferentes espectros na expressão gênica do Colágeno I
(COL1A1)
O ensaio de RT-PCR em tempo real mostrou que o gene colágeno I foi
modulado pelos diferentes tipos de laser (Figura 22A). Em geral a expressão relativa
do COL1A1 apresentou oscilações de acordo com os períodos apresentados, tendo
sua expressão diminuída no período de 21 dias. Com 07 dias, os níveis de expressão
gênica apresentaram-se de forma linear, não havendo diferenças significativas em
relação ao controle. No período de 14 dias, o LED 50 J/cm 2 modulou positivamente a
expressão de colágeno I, porém os diferentes espectros (laser vermelho e
infravermelho) nas diferentes doses inibiu a expressão desse gene. Após 21 dias, o
LED em ambas doses, aumentou de forma significativa a expressão desse gene
quando comparada ao controle. No período de 28 dias, o laser vermelho na dose de
50 J/cm2 inibiu a expressão de COL1A1.
5.7.2 Efeito dos diferentes espectros na expressão gênica do SPARC
O perfil geral da expressão de SPARC nos 4 períodos se mostrou
semelhante ao perfil do COL1A1, observando uma diminuição da expressão no 21º
dia (Figura 22B). Com 07 dias, os grupos laser vermelho e LED, nas doses de 10 e
50 J/cm2 respectivamente, estimulou um aumento da expressão desse gene (p<0,05).
No 14º não houve diferenças estatísticas entre os grupos (p>0,05). O aumento da
expressão de SPARC foi observado com 21 dias, nos grupos laser vermelho 10 J/cm2
e LED 10 e 50 J/cm2 em relação ao controle, porém, nesse tempo todos os grupos
foram menos expressivos quando comparados aos demais períodos. Com 28 dias foi
observado um aumento da expressão gênica nos grupos infravermelho, em ambas
doses e no LED 10 J/cm2 com relação ao controle.
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Figura 22 - Efeito dos diferentes espectros na expressão gênica de COL1A1 (A) e SPARC (B) em osteoblastos humanos. Letras diferentes representam
diferenças estatísticas em relação ao grupo controle (Anexos 19 a 24).
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5.8 CARACTERIZAÇÃO DO POTENCIAL DE MINERALIZAÇÃO DAS CÉLULAS
HOAL
A deposição de cálcio em placas coradas com vermelho de alizarina de
experimento representativo é mostrada na figura 23 A, B e C. A análise quantitativa
da coloração demonstra que a mineralização das células MC3T3-E1 apresentam
significativamente maior deposição de cálcio no 14º e 21º dias comparado com as
células HOAL, sendo o pico no 21º dia seguido de discreto declínio no 28º dia. Já as
células HOAL apresentam o pico no 28º dia com níveis semelhantes aos da MC3T3E1 (Figura 24). Esses resultados mostram que as células HOAL apresentam
capacidade de mineralização comparado aos pré-osteoblastos, porém o pico da
mineralização ocorre no 28º dia de cultura e não no 21º dia. Em conjunto com os
dados da ALP, mostramos que essa célula humana já está em processo de
diferenciação osteogênica e é capaz de sintetizar matriz óssea proteica com potencial
mineralizador.

HOAL

A

B

C

MC3T3-E1

Figura 23 - Deposição de cálcio pelas células HOAL (superior) e MC3T3-E1 (inferior) pelo corante
vermelho de alizarina vermelha, nos períodos de 14 dias (A), 21 dias (B) e 28 dias (C). n=4.
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Figura 24 - Análise quantitativa da coloração com vermelho de alizarina nas células HOAL e MC3T3E1 nos períodos de 14, 21 e 28 dias. Letras diferentes indicam diferenças estatísticas em relação à
mineralização de ambas linhagens dentro de um mesmo período.

5.9 EFEITO DOS DIFERENTES ESPECTROS NA MINERALIZAÇÃO
A ANOVA a 2 critérios mostrou diferença significativa entre os grupos (F=
8,997007); (p<0,0001) e entre os períodos (F= 829,4574); (p<0,0001), revelando
significativa interação entre os dois critérios (F=9,388209); (p<0,0001).
Quando comparado com o controle, o grupo laser vermelho nas doses de
50 J/cm2 e 10 J/cm2 apresentaram aumento da mineralização nos períodos de 21 e
28 dias respectivamente, porém, não foram observados diferenças em relação aos
demais grupos. Com relação ao mesmo tipo de laser, em doses diferentes, observouse que a dose de 10 J/cm2 foi mais efetiva que a de 50 J/cm2 em promover a
mineralização com laser vermelho e o infravermelho 10 J/cm2 apresentou aumento de
mineralização em relação ao infravermelho 50/cm2 com 28 dias. Na dose de 50 J/cm2,
o infravermelho apresentou maior deposição de cálcio que o laser vermelho no
período de 7 dias, e com 21 dias, o laser foi mais efetivo que o laser infravermelho
(Figura 25). A descrição completa está representada nos anexos 25 a 27.
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Figura 25 - Efeito dos diferentes espectros na análise quantitativa da deposição de cálcio por meio da coloração com vermelho de alizarina nas células HOAL
nos períodos de 07, 14, 21 e 28 dias. Letras diferentes representam diferenças em relação ao controle em um mesmo período.

88

]

6 Discussão

91
6 Discussão

6 DISCUSSÃO
O laser de baixa potência é uma importante ferramenta terapêutica na área
odontológica e médica (POSTEN et al., 2005; PINHEIRO, 2009). No entanto, os
mecanismos biológicos relacionados aos efeitos bio-estimulantes do laser não foram
completamente elucidados. Vários estudos têm sido realizados para ampliar a
compreensão dos efeitos da irradiação com laser no nível celular, e sugerem que a
terapia com LLLT modula os processos metabólicos de vários tipos celulares
(MESTER et al., 1985; KAMALI et al., 2007; KHADRA et al., 2005; KHADRA et al.
2005; SCHWARTZ-FILHO et al., 2011), inclusive em células osteogênicas,
aumentando sua proliferação (GRASSI et al., 2011).
Este trabalho avaliou o efeito de diferentes fototerapias de baixa potência,
o laser vermelho, infravermelho e diodo emissor de luz na viabilidade e proliferação
de osteoblastos humanos. Em relação à viabilidade, as fototerapias em diferentes
doses aumentaram significativamente a viabilidade das células HOAL, demonstrado
por meio do ensaio de Redução do MTT e cristal violeta. Embora esses ensaios sejam
um método indireto para avaliar a proliferação celular, eles não são totalmente
apropriados para a avaliação direta do aumento do número de células, portanto,
nossos resultados sugerem que as diferentes fototerapias aumentam a proliferação
celular, fenômeno inicial do processo da diferenciação osteogênica. Além disso, os
resultados demonstram que o regime de aplicação é importante em exacerbar o efeito
estimulatório das fototerapias sobre a proliferação das células osteogênicas.
Nesse sentido, mostramos que, comparado à apenas uma aplicação, duas
aplicações foram mais eficientes em aumentar a viabilidade celular. Essa resposta é
evidenciada uma vez que todas as fototerapias testadas, nas doses de 10, 20 ou 50
J/cm2, aumentaram significativamente a viabilidade celular nos períodos de 24, 48 e
72 horas. Resultados anteriores do nosso grupo mostraram que as doses de 1,9 e
3,8J/cm2 aumentaram a viabilidade de pré-osteoblastos de linhagem (MC3T3-E1),
porém em intensidades inferiores àquelas observadas nesse trabalho (OLIVEIRA et
al., 2013). Embora esses dados tenham sido obtidos em tipos celulares diferentes,
podemos sugerir que a dose da irradiação é um fator importante em determinar os
efeitos estimulatório e/ou inibitório. De fato, mostramos no ensaio de MTT que o LED
na dose de 50J/cm2 tanto no regime de uma aplicação quanto no de aplicação dupla,
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com 72 horas e, no ensaio cristal violeta, o LED 20 J/cm2 nos períodos de 48 e 24
horas, com 1 ou 2 aplicações respectivamente inibiram significativamente a viabilidade
das células HOAL quando comparado com dose inferior (10 J/cm 2).
Para complementar os resultados de viabilidade celular, optou-se por
analisar a proliferação por citometria de fluxo utilizando o corante nuclear CFSE.
Quando células marcadas com CFSE sofrem mitose, o corante se distribui igualmente
entre as células filhas, as quais passam a apresentar metade da fluorescência da
célula mãe. Assim, a diminuição da intensidade de fluorescência das células é
proporcional à sua proliferação (ALVES, 2011). Com relação a proliferação das células
HOAL, nosso trabalho mostrou que as todas as células apresentaram 100% de
proliferação após 72 horas, porém, na análise do efeito das fototerapias foi observado
discreto aumento do laser 50 J/cm2 e do LED em ambas doses embora não se
mostraram significativas. Apenas o laser vermelho 10J/cm2 apresentou aumento de
7% na proliferação em relação ao controle.
Vários estudos envolvendo LLLT mostram que eles promovem a
aceleração dos processos de cicatrização por seu efeito bioestimulador sobre
diferentes tipos celulares (NOGUEIRA et al., 2009). Os mecanismos de ação do laser
que promovem a cicatrização e redução da inflamação e da dor, em nível celular e
molecular, ainda não foram completamente elucidados, mas algumas hipóteses têm
sido levantadas. Em 1989, Karu defendia que a energia do laser seria absorvida nas
mitocôndrias por citocromos, provocando a transmissão de elétrons e levando a um
aumento da síntese proteica e ativação da produção de energia (ATP) promovendo o
efeito cicatricial (VOLPATO, 2009).
Com o objetivo de avaliar o mecanismo intracelular induzido pelas
fototerapias, avaliamos se as mesmas ativam a proteína quinase ERK1/2, pertencente
à família das MAPquinases, envolvida em processos de proliferação celular,
diferenciação e apoptose (KIYOSAKI et al., 2010). A sinalização da ERK ativada pela
LLLT ocorre em períodos curtos. Os autores supracitados avaliaram a fosforilação da
ERK com 5, 10, 20, 30 e 60 minutos, e observaram maior expressão nos períodos de
10 a 30 minutos após estimulação com LLLT.
Mostramos que houve um aumento significativo da expressão de ERK
fosforilada nas células tratadas com laser vermelho e infravermelho na dose de
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10J/cm2 após 10 minutos de estimulação. A escolha do tempo foi baseada no trabalho
de Kiyosaki et al. (2010). Portanto, a ativação desta via de sinalização pode ser um
dos mecanismos intracelulares envolvidos no aumento da proliferação das células
HOAL induzido pelas fototerapias. Para a comprovação dessa hipótese, os
osteoblastos humanos foram tratados com o inibidor de ERK. Assim, na sua presença,
todas as fototerapias foram semelhantes ao controle mostrando que a inibição de ERK
impediu o efeito positivo do laser na indução da proliferação celular, contudo mais
estudos são necessários para elucidar os efeitos dos diferentes espectros na ativação
dessa proteína.
O efeito dos laseres na diferenciação de células osteogênicas também tem
sido avaliado. Em osteoblastos humanos e células da calvária de ratos o laser de
baixa intensidade pulsado aumentou a síntese de proteínas da matriz óssea (XU et
al., 2009).
A remodelação óssea é refletida por uma atividade complexa de
marcadores tanto de formação quanto de reabsorção óssea. Sabe-se que os
marcadores de formação óssea refletem a atividade osteoblástica em diferentes
estágios de diferenciação. Entre eles, a fosfatase alcalina específica do osso,
produzida por osteoblastos, é essencial para a mineralização óssea, onde a sua
síntese maior coincide com a produção de matriz orgânica rica em colágeno (STEIN
& LIAN, 1993).
A compreensão do papel da ALP na mineralização é baseada em estudos
de expressão gênica durante a diferenciação osteoblástica. No tecido ósseo, a ALP é
expressa precocemente no desenvolvimento sendo observada na superfície da célula
e em vesículas de matriz. Durante o desenvolvimento, outros genes como a
osteocalcina são altamente regulados e consequentemente a expressão da ALP
diminui. Portanto, é notável que sua atividade é maior nas fases iniciais do processo
de formação óssea. O mecanismo pela qual a expressão da ALP é regulada é
bastante complexo, no qual várias vias de sinalização estão envolvidas, cujos detalhes
estão emergindo (GOLUB et al., 2007; BOESZE-BATTAGLIA, 2007).
Para conhecer o potencial de diferenciação das células primárias HOAL foi
realizado o ensaio da atividade de ALP comparativamente às células imortalizadas de
linhagem murina MC3T3-E1, onde foi mostrado que a atividade de fosfatase alcalina
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de ambas linhagens na presença ou ausência de meio osteogênico apresentaram
valores semelhantes em todos os períodos mostrando que essas células estão
comprometidas com a diferenciação.
Martinasso e colaboradores (2007) mostraram que o laser de baixa
intensidade aumenta a proliferação e mineralização de osteoblastos humanos vista
pelo aumento da quantidade de proteínas essenciais para a formação da matriz
óssea. Com relação aos efeitos da fototerapia, estudos do nosso grupo mostraram
que o laser vermelho e infravermelho, nas doses de 90 J/cm2 e 150J/cm2, nos períodos
de 3, 4, 7 e 14 dias, não aumentam a produção da ALP em células osteogênicas da
linhagem MC3T3-E1, quando comparado ao grupo controle (PACHECO et al., 2013).
Porém em doses menores (1,9 J/cm2 e 3,8 J/cm2) a mesma LLLT modula a
proliferação e diferenciação das células MC3T3-E1 aumentando a proliferação e a
atividade da ALP, nos períodos de 24, 48 e 72 horas (OLIVEIRA et al., 2013). Este
trabalho mostrou que o perfil da ALP nas células HOAL corrobora outros da literatura
em outros tipos de células osteoblásticas, mostrando seu aumento nos períodos
iniciais da diferenciação, com declínio em períodos posteriores caracterizados pela
deposição de matriz óssea e mineralização quando em meio osteogênico. As
fototerapias com os laseres de baixa intensidade em geral, mostraram resultados
semelhantes ao controle. Porém, a irradiação com LED inibiu a atividade de ALP,
exceto no período de 21 dias, onde os valores não apresentaram diferença do
controle.
Poucos trabalhos estudaram o efeito da LLLT e LED na expressão de
colágeno I (COL1A1). Assim, nosso trabalho avaliou a expressão de COL1A, no qual
foi observado sua modulação pelos diferentes tipos de laser. O colágeno tipo I é o
principal tipo de colágeno expresso nos ossos (NICOLAI et al., 2004) e consiste em
duas cadeias de polipeptídeos, a α1 (I) e a α2 (I), que se unem na proteína funcional
colágeno. As subunidades α1 (I) e a α2 (I) são codificadas como COL1A1 e COL1A2,
respectivamente, e apresenta diferentes sequências de aminoácidos primários (MIAO
et al., 2002 e XU et al., 2003). Dentre outros fenômenos, o colágeno tipo I está
envolvido na produção de matriz extracelular em osteoblastos (SILVA et al., 2011).
Em geral, a expressão de COL1A1 apresentou algumas oscilações após tratamento
com os diferentes espectros, e o grupo LED, em ambas doses, se mostrou mais
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efetivo em aumentar a expressão desse gene. Nos períodos iniciais, de 07 e 14 dias,
os níveis de expressão se mantiveram semelhantes, não havendo muitas diferenças
entre a fototerapia e o controle, exceto pelo laser vermelho 10 J/cm 2 e infravermelho
50 J/cm2 os quais causaram uma diminuição na expressão do COL1A1. No 21º dia
houve uma redução considerável nos níveis de expressão. Isso poderia ser explicado
de acordo com a literatura, que o colágeno I é mais expresso nos períodos iniciais do
processo de mineralização e depois sua expressão diminui (DA SILVA et al., 2012).
Porém, quando avaliamos o período de 28 dias, os níveis de COL1A1 subiram quando
comparado com 21 dias.
Apresentamos aqui algumas hipóteses que poderiam tentar explicar esse
fenomeno. A queda dos níveis de expressão no período de 21 dias, aconteceu por
algum problema técnico no processamento da amostra, em alguma das etapas como
na extração do RNAm ou na transcrição reversa, ou até mesmo por algum problema
em algum dos reagentes utilizados, culminando nesse efeito, ou os resultados obtidos
demonstram algum efeito modulador negativo, porém não esperados de acordo com
os achados da literatura.
A expressão gênica da SPARC também foi avaliada. A SPARC, também
conhecida como osteonectina e BM-40, é a proteína não colagênica mais abundante
da matriz óssea (KUWATA et al., 1985; TERMINE et al., 1984 , ROBEY et al., 2006).
Essa glicoproteína modula as demais proteínas da matriz extracelular em muitos
processos fisiológicos, (BREKKEN & SAGE 2001; YAN & SAGE 1999) e funciona
como uma molécula de adesão, além de ser moduladora da atividade de citocinas e
fatores de crescimento. A SPARC é espacialmente e temporalmente regulada durante
o desenvolvimento e é altamente expressa nos tecidos em remodelação (CHLENSKI
& COHN, 2010; JORGENSEN et al., 2009).
O perfil geral da expressão de SPARC nos 4 períodos se mostrou
semelhante aos resultados do COL1A1. O LED em ambas doses, em geral, aumentou
a expressão de SPARC. O grupo infravermelho no 28º dia também apresentou
aumento expressivo desse gene. Porém, com 21 dias todos os grupos foram menos
expressivos quando comparados aos demais períodos, assim como o perfil do
COL1A1.
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Estudos in vitro utilizando LLLT em modelos osteogênicos, sugere que a
laserterapia tem um efeito estimulador aumentando a proliferação de células (STEIN
et al., 2005; STEIN & LIAN, 1993) inibindo a diferenciação de osteoclastos por meio
da regulação de RANKL e OPG em osteoblastos (XU et al., 2009), e também podem
alterar a atividade mitocondrial (PIRES OLIVEIRA et al., 2008), bem como induzir o
processo de mineralização (FUKUHARA et al., 2006; SCHWARTZ-FILHO et al.,
2011).
Com relação ao potencial de mineralização dessas células, observamos
que as células de linhagem de camundongo (MC3T3-E1) apresentaram maior
deposição de cálcio na matriz extracelular nos períodos de 14 e 21 dias quando
comparadas aos osteoblastos humanos, que apresentou seu pico de mineralização
no 28º dia. A aplicação da fototerapia com laser vermelho e infravermelho promoveu
um aumento de deposição de cálcio na matriz extracelular quando comparados com
o controle nos períodos de 21 e 28 dias. Observa-se que o efeito em aumentar a
mineralização das diferentes fototerapias ocorreu de maneira dependente do tempo
avaliado, ou seja, do número de vezes em que as células foram expostas a irradiação.
Além disso, o aumento da mineralização induzido pelos diferentes espectros não foi
dependente do aumento da atividade da ALP como poderia se esperar. Nossa
hipótese é a de que outros fatores como por exemplo, moléculas orgânicas, ou
moléculas sinalizadoras possam ser o alvo dos diferentes laseres na promoção da
mineralização. Em resumo, a fototerapia com o laser de baixa intensidade e diodo
emissor de luz, nesse regime de aplicação, modula o metabolismo dos osteoblastos
humanos, aumentado sua viabilidade e diferenciação, porém, é necessário mais
estudos para elucidar seus complexos mecanismos.
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7 CONCLUSÕES
Baseado nos resultados obtidos, em geral, a LLLT e LED não causou danos
aos osteoblastos humanos, apresentando em grande parte um efeito estimulatório
positivo nas células, aumentando a viabilidade e ativando a fosforilação da ERK.
Diante disso, podemos concluir que em períodos mais curtos, a fototerapia apresentou
diferenças mais expressivas quando comparada aos períodos mais longos, de
mineralização, em relação ao controle, no regime de aplicação adotado. Desta forma,
a irradiação com o laser de baixa intensidade e com o diodo emissor de luz modulou
o metabolismo dos osteoblastos humanos, mostrando ser uma ferramenta útil na área
da saúde.
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Anexo 1: Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa

Anexos

Anexo 2: Comparação entre os diferentes espectros em relação ao controle com uma aplicação em um mesmo período. Valores
de absorbância (média e desvio-padrão) do teste de MTT nos períodos de 24, 48 e 72 horas.
GRUPOS EXPERIMENTAIS
Controle
Laser 10 J / cm2
Laser 20 J / cm2
Laser 50 J / cm2
Infra 10 J / cm2
Infra 20 J / cm2
Infra 50 J / cm2
LED 10 J / cm2
LED 20 J / cm2
LED 50 J / cm2

24
0.358 A
± 0.040
0.367 A
± 0.036
0.398 A
± 0.072
0.459 A
± 0.065
0.392 A
± 0.045
0.445 A
± 0.063
0.470 A
± 0.089
0.515 B
± 0.098
0.478 A
± 0.076
0.363 A
± 0.055

TEMPO (HORAS)
48
0.372 A
± 0.014
0.537 B
± 0.051
0.574 B
± 0.015
0.556 B
± 0.049
0.402 A
± 0.081
0.547 B
± 0.060
0.656 B
± 0.134
0.702 B
± 0.035
0.473 A
± 0.051
0.448 A
± 0.042

72
0.955 A
± 0.088
0.922 A
± 0.154
0.992 A
± 0.149
1.112 B
± 0.202
1.078 A
± 0.215
0.996 A
± 0.245
1.003 A
± 0.202
0.972 A
± 0.062
0.837 A
± 0.119
0.785 B
± 0.086

Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significantes.
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Anexo 3: Comparação entre o mesmo tipo de laser com doses diferentes com uma aplicação em um mesmo período. Valores
de absorbância (média e desvio-padrão) do teste de MTT nos períodos de 24, 48 e 72 horas.
TEMPO (HORAS)

GRUPOS EXPERIMENTAIS
Laser 10 J / cm2
Laser 20 J / cm2
Laser 50 J / cm2
Infra 10 J / cm2
Infra 20 J / cm2
Infra 50 J / cm2
LED 10 J / cm2
LED 20 J / cm2
LED 50 J / cm2

24
0.367 A
± 0.036
0.398 A
± 0.072
0.459 A
± 0.065
0.392 A
± 0.045
0.445 A
± 0.063
0.470 A
± 0.089
0.515 A
± 0.098
0.478 A, B
± 0.076
0.363 B
± 0.055

48
0.537 A
± 0.051
0.574 A
± 0.015
0.556 A
± 0.049
0.402 A
± 0.081
0.547 B
± 0.060
0.656 B
± 0.134
0.702 A
± 0.035
0.473 B
± 0.051
0.448 B
± 0.042

72
0.922 A
± 0.154
0.992 A, B
± 0.149
1.112 B
± 0.202
1.078 A
± 0.215
0.996 A
± 0.245
1.003 A
± 0.202
0.972 A
± 0.062
0.837 B
± 0.119
0.785 B
± 0.086

Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significantes.
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Anexo 4: Comparação entre os diferentes espectros na mesma dose com uma aplicação em um mesmo período. Valores de
absorbância (média e desvio-padrão) do teste de MTT nos períodos de 24, 48 e 72 horas.
TEMPO (HORAS)

GRUPOS EXPERIMENTAIS
Laser 10 J / cm2
Laser 20 J / cm2
Laser 50 J / cm2
Infra 10 J / cm2
Infra 20 J / cm2
Infra 50 J / cm2
LED 10 J / cm2
LED 20 J / cm2
LED 50 J / cm2

24
0.367 A
± 0.036
0.398 A
± 0.072
0.459 A
± 0.065
0.392 A, B
± 0.045
0.445 A
± 0.063
0.470 A
± 0.089
0.515 B
± 0.098
0.478 A
± 0.076
0.363 A
± 0.055

48
0.537 A
± 0.051
0.574 A
± 0.015
0.556 A, B
± 0.049
0.402 B
± 0.081
0.547 A
± 0.060
0.656 A
± 0.134
0.702 C
± 0.035
0.473 A
± 0.051
0.448 B
± 0.042

72
0.922 A
± 0.154
0.992 A
± 0.149
1.112 A
± 0.202
1.078 B
± 0.215
0.996 A
± 0.245
1.003 A
± 0.202
0.972 A, B
± 0.062
0.837 B
± 0.119
0.785 B
± 0.086

Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significantes.
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Anexo 5: Comparação entre os diferentes espectros em relação ao controle com duas aplicações em um mesmo período. Valores
de absorbância (média e desvio-padrão) do teste de MTT nos períodos de 24, 48 e 72 horas.

GRUPOS EXPERIMENTAIS
Controle
Laser 10 J / cm2
Laser 20 J / cm2
Laser 50 J / cm2
Infra 10 J / cm2
Infra 20 J / cm2
Infra 50 J / cm2
LED 10 J / cm2
LED 20 J / cm2
LED 50 J / cm2

TEMPO (HORAS)
24
0.252 A
± 0.037
0.288 A
± 0.038
0.283 A
± 0.031
0.315 A
± 0.046
0.299 A
± 0.027
0.303 A
± 0.030
0.302 A
± 0.027
0.354 A
± 0.089
0.387 B
± 0.141
0.461 B
± 0.125

48
0.784 A
± 0.069
0.959 B
± 0.146
0.992 B
± 0.126
0.996 B
± 0.128
0.949 B
± 0.063
0.899 A
± 0.054
0.863 A
± 0.126
1.176 B
± 0.112
1.140 B
± 0.063
1.082 B
± 0.089

72
0.695 A
± 0.184
1.244 B
± 0.091
1.303 B
± 0.132
1.218 B
± 0.235
1.121 B
± 0.083
1.101 B
± 0.131
1.033 B
± 0.113
1.356 B
± 0.111
1.119 B
± 0.088
0.593 A
± 0.152

Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significantes.
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Anexo 6: Comparação entre o mesmo tipo de laser com doses diferentes com duas aplicações em um mesmo período. Valores
de absorbância (média e desvio-padrão) do teste de MTT nos períodos de 24, 48 e 72 horas.
TEMPO (HORAS)

GRUPOS EXPERIMENTAIS
Laser 10 J / cm2
Laser 20 J / cm2
Laser 50 J / cm2
Infra 10 J / cm2
Infra 20 J / cm2
Infra 50 J / cm2
LED 10 J / cm2
LED 20 J / cm2
LED 50 J / cm2

24
0.288 A
± 0.038
0.283 A
± 0.031
0.315 A
± 0.046
0.299 A
± 0.027
0.303 A
± 0.030
0.302 A
± 0.027
0.354 A
± 0.089
0.387 A
± 0.141
0.461 A
± 0.125

48
0.959 A
± 0.146
0.992 A
± 0.126
0.996 A
± 0.128
0.949 A
± 0.063
0.899 A
± 0.054
0.863 A
± 0.126
1.176 A
± 0.112
1.140 A
± 0.063
1.082 A
± 0.089

72
1.244 A
± 0.091
1.303 A
± 0.132
1.218 A
± 0.235
1.121 A
± 0.083
1.101 A
± 0.131
1.033 A
± 0.113
1.356 A
± 0.111
1.119 B
± 0.088
0.593 C
± 0.152

Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significantes.
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Anexo 7: Comparação entre os diferentes espectros na mesma dose com duas aplicações em um mesmo período. Valores de
absorbância (média e desvio-padrão) do teste de MTT nos períodos de 24, 48 e 72 horas.
TEMPO (HORAS)

GRUPOS EXPERIMENTAIS
Laser 10 J / cm2
Laser 20 J / cm2
Laser 50 J / cm2
Infra 10 J / cm2
Infra 20 J / cm2
Infra 50 J / cm2
LED 10 J / cm2
LED 20 J / cm2
LED 50 J / cm2

24
0.288 A
± 0.038
0.283 A
± 0.031
0.315 A
± 0.046
0.299 A
± 0.027
0.303 A
± 0.030
0.302 A
± 0.027
0.354 A
± 0.089
0.387 A
± 0.141
0.461 B
± 0.125

48
0.959 A
± 0.146
0.992 A
± 0.126
0.996 A
± 0.128
0.949 A
± 0.063
0.899 A
± 0.054
0.863 B
± 0.126
1.176 B
± 0.112
1.140 B
± 0.063
1.082 A
± 0.089

72
1.244 A, B
± 0.091
1.303 A
± 0.132
1.218 A
± 0.235
1.121 A
± 0.083
1.101 B
± 0.131
1.033 B
± 0.113
1.356 B
± 0.111
1.119 B
± 0.088
0.593 C
± 0.152

Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significantes.
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Anexo 8: Comparação dos diferentes espectros com uma aplicação e duas aplicações em um mesmo período. Valores de
absorbância (média e desvio-padrão) do teste de MTT nos períodos de 24, 48 e 72 horas.
TEMPO (HORAS)

GRUPOS
EXPERIMENTAIS
Controle
Laser 10 J / cm2
Laser 20 J / cm2
Laser 50 J / cm2
Infra 10 J / cm2
Infra 20 J / cm2
Infra 50 J / cm2
LED 10 J / cm2
LED 20 J / cm2
LED 50 J / cm2

24
0.358 A
± 0.040
0.367 A
± 0.036
0.398 A
± 0.072
0.459 A
± 0.065
0.392 A
± 0.045
0.445 A
± 0.063
0.470 A
± 0.089
0.515 A
± 0.098
0.478 A
± 0.076
0.363 A
± 0.055

1 APLICAÇÃO
48
0.372 A
± 0.014
0.537 A
± 0.051
0.574 A
± 0.015
0.556 A
± 0.049
0.402 A
± 0.081
0.547 A
± 0.060
0.656 A
± 0.134
0.702 A
± 0.035
0.473 A
± 0.051
0.448 A
± 0.042

72
0.955 A
± 0.088
0.922 A
± 0.154
0.992 A
± 0.149
1.112 A
± 0.202
1.078 A
± 0.215
0.996 A
± 0.245
1.003 A
± 0.202
0.972 A
± 0.062
0.837 A
± 0.119
0.785 A
± 0.086

2 APLICAÇÕES
24
48
0.252 A
0.784 B
± 0.037
± 0.069
0.288 A
0.959 B
± 0.038
± 0.146
0.283 A
0.992 B
± 0.031
± 0.126
0.315 A
0.996 B
± 0.046
± 0.128
0.299 A
0.949 B
± 0.027
± 0.063
0.303 A
0.899 B
± 0.030
± 0.054
B
0.302
0.863 B
± 0.027
± 0.126
A
0.354
1.176 B
± 0.089
± 0.112
A
0.387
1.140 B
± 0.141
± 0.063
A
0.461
1.082 B
± 0.125
± 0.089

72
0.695 B
± 0.184
1.244 B
± 0.091
1.303 B
± 0.132
1.218 B
± 0.235
1.121 A
± 0.083
1.101 A
± 0.131
1.033 A
± 0.113
1.356 B
± 0.111
1.119 B
± 0.088
0.593A
± 0.152

Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significantes .
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Anexo 9: Comparação entre os diferentes espectros em relação ao controle com uma aplicação em um mesmo período. Valores
de absorbância (média e desvio-padrão) do teste de cristal violeta nos períodos de 24, 48 e 72 horas.

GRUPOS EXPERIMENTAIS
Controle
Laser 10 J / cm2
Laser 20 J / cm2
Laser 50 J / cm2
Infra 10 J / cm2
Infra 20 J / cm2
Infra 50 J / cm2
LED 10 J / cm2
LED 20 J / cm2
LED 50 J / cm2

TEMPO (HORAS)
24
0.137 A
± 0.027
0.168 A
± 0.046
0.195 A
± 0.025
0.149 A
± 0.025
0.134 A
± 0.037
0.148 A
± 0.041
0.224 B
± 0.038
0.183 A
± 0.020
0.152 A
± 0.027
0.170 A
± 0.015

48
0.405 A
± 0.047
0.463 A
± 0.072
0.439 A
± 0.054
0.448 A
± 0.048
0.390 A
± 0.061
0.339 A
± 0.025
0.462 A
± 0.080
0.380 A
± 0.034
0.317 B
± 0.041
0.398 A
± 0.041

72
0.676 A
± 0.051
0.795 B
± 0.061
0.771 B
± 0.092
0.757 B
± 0.061
0.721 A
± 0.035
0.747 A
± 0.048
0.778 B
± 0.059
0.944 B
± 0.068
0.767 B
± 0.112
0.701 A
± 0.066

Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significantes.
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Anexo 10: Comparação entre o mesmo tipo de laser com doses diferentes com uma aplicação em um mesmo período. Valores
de absorbância (média e desvio-padrão) do teste de cristal violeta nos períodos de 24, 48 e 72 horas.
TEMPO (HORAS)

GRUPOS EXPERIMENTAIS
Laser 10 J / cm2
Laser 20 J / cm2
Laser 50 J / cm2
Infra 10 J / cm2
Infra 20 J / cm2
Infra 50 J / cm2
LED 10 J / cm2
LED 20 J / cm2
LED 50 J / cm2

24
0.168 A
± 0.046
0.195 A
± 0.025
0.149 A
± 0.025
0.134 A
± 0.037
0.148 A
± 0.041
0.224 B
± 0.038
0.183 A
± 0.020
0.152 A
± 0.027
0.170 A
± 0.015

48
0.463 A
± 0.072
0.439 A
± 0.054
0.448 A
± 0.048
0.390 A
± 0.061
0.339 A
± 0.025
0.462 B
± 0.080
0.380 A, B
± 0.034
0.317 A
± 0.041
0.398 B
± 0.041

72
0.795 A
± 0.061
0.771 A
± 0.092
0.757 B
± 0.061
0.721 A
± 0.035
0.747 A
± 0.048
0.778 A
± 0.059
0.944 A
± 0.068
0.767 B
± 0.112
0.701 B
± 0.066

Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significantes.
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Anexo 11: Comparação entre os diferentes espectros na mesma dose com uma aplicação em um mesmo período. Valores de
absorbância (média e desvio-padrão) do teste de cristal violeta nos períodos de 24, 48 e 72 horas.
TEMPO (HORAS)

GRUPOS EXPERIMENTAIS
Laser 10 J / cm2
Laser 20 J / cm2
Laser 50 J / cm2
Infra 10 J / cm2
Infra 20 J / cm2
Infra 50 J / cm2
LED 10 J / cm2
LED 20 J / cm2
LED 50 J / cm2

24
0.168 A
± 0.046
0.195 A
± 0.025
0.149 A
± 0.025
0.134 A
± 0.037
0.148 A
± 0.041
0.224 B
± 0.038
0.183 A
± 0.020
0.152 A
± 0.027
0.170 A, B
± 0.015

48
0.463 A
± 0.072
0.439 A
± 0.054
0.448 A, B
± 0.048
0.390 B
± 0.061
0.339 B
± 0.025
0.462 A
± 0.080
0.380 B
± 0.034
0.317 B
± 0.041
0.398 B
± 0.041

72
0.795 A
± 0.061
0.771 A
± 0.092
0.757 A, B
± 0.061
0.721 B
± 0.035
0.747 A
± 0.048
0.778 A
± 0.059
0.944 C
± 0.068
0.767 A
± 0.112
0.701 B
± 0.066

Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significantes.
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Anexo 12: Comparação entre os diferentes espectros em relação ao controle em um mesmo período com duas aplicações.
Valores de absorbância (média e desvio-padrão) do teste de cristal violeta nos períodos de 24, 48 e 72 horas.

GRUPOS EXPERIMENTAIS
Controle
Laser 10 J / cm2
Laser 20 J / cm2
Laser 50 J / cm2
Infra 10 J / cm2
Infra 20 J / cm2
Infra 50 J / cm2
LED 10 J / cm2
LED 20 J / cm2
LED 50 J / cm2

TEMPO (HORAS)
24
0.216 A
± 0.029
0.214 A
± 0.055
0.266 A
± 0.030
0.278 B
± 0.043
0.219 A
± 0.036
0.310 B
± 0.032
0.271 A
± 0.027
0.214 A
± 0.036
0.148 B
± 0.027
0.205 A
± 0.023

48
0.379 A
± 0.021
0.444 B
± 0.036
0.388 A
± 0.044
0.447 B
± 0.051
0.452 B
± 0.041
0.428 A
± 0.036
0.474 B
± 0.048
0.455 B
± 0.027
0.450 B
± 0.061
0.466 B
± 0.027

72
0.586 A
± 0.047
0.756 B
± 0.046
0.709 B
± 0.071
0.757 B
± 0.065
0.723 B
± 0.073
0.624 A
± 0.074
0.671 B
± 0.057
0.806 B
± 0.035
0.620 A
± 0.044
0.708 B
± 0.063

Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significantes.
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Anexo 13: Comparação entre o mesmo tipo de laser com doses diferentes com duas aplicações em um mesmo período. Valores
de absorbância (média e desvio-padrão) do teste de cristal violeta nos períodos de 24, 48 e 72 horas.
TEMPO (HORAS)

GRUPOS EXPERIMENTAIS
Laser 10 J / cm2
Laser 20 J / cm2
Laser 50 J / cm2
Infra 10 J / cm2
Infra 20 J / cm2
Infra 50 J / cm2
LED 10 J / cm2
LED 20 J / cm2
LED 50 J / cm2

24
0.214 A
± 0.055
0.266 A, B
± 0.030
0.278 B
± 0.043
0.219 A
± 0.036
0.310 B
± 0.032
0.271 A, B
± 0.027
0.214 A
± 0.036
0.148 B
± 0.027
0.205 A
± 0.023

48
0.444 A
± 0.036
0.388 B
± 0.044
0.447 A
± 0.051
0.452 A
± 0.041
0.428 A
± 0.036
0.474 A
± 0.048
0.455 A
± 0.027
0.450 A
± 0.061
0.466 A
± 0.027

72
0.756 A
± 0.046
0.709 A
± 0.071
0.757 A
± 0.065
0.723 A
± 0.073
0.624 B
± 0.074
0.671 A, B
± 0.057
0.806 A
± 0.035
0.620 B
± 0.044
0.708 C
± 0.063

Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significantes.
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Anexo 14: Comparação entre os diferentes espectros na mesma dose com duas aplicações em um mesmo período. Valores
de absorbância (média e desvio-padrão) do teste de cristal violeta nos períodos de 24, 48 e 72 horas.
TEMPO (HORAS)

GRUPOS EXPERIMENTAIS
Laser 10 J / cm2
Laser 20 J / cm2
Laser 50 J / cm2
Infra 10 J / cm2
Infra 20 J / cm2
Infra 50 J / cm2
LED 10 J / cm2
LED 20 J / cm2
LED 50 J / cm2

24
0.214 A
± 0.055
0.266 A
± 0.030
0.278 A
± 0.043
0.219 A
± 0.036
0.310 A
± 0.032
0.271 A
± 0.027
0.214 A
± 0.036
0.148 B
± 0.027
0.205 B
± 0.023

48
0.444 A
± 0.036
0.388 A
± 0.044
0.447 A
± 0.051
0.452 A
± 0.041
0.428 A, B
± 0.036
0.474 A
± 0.048
0.455 A
± 0.027
0.450 B
± 0.061
0.466 A
± 0.027

72
0.756 A, B
± 0.046
0.709 A
± 0.071
0.757 A
± 0.065
0.723 A
± 0.073
0.624 B
± 0.074
0.671 B
± 0.057
0.806 B
± 0.035
0.620 B
± 0.044
0.708 A, B
± 0.063

Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significantes.
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Anexo 15: Comparação dos diferentes espectros com uma aplicação e duas aplicações em um mesmo período. Valores de
absorbância (média e desvio-padrão) do teste de cristal violeta nos períodos de 24, 48 e 72 horas.
GRUPOS
EXPERIMENTAIS
Controle
Laser 10 J / cm2
Laser 20 J / cm2
Laser 50 J / cm2
Infra 10 J / cm2
Infra 20 J / cm2
Infra 50 J / cm2
LED 10 J / cm2
LED 20 J / cm2
LED 50 J / cm2

24
0.137 A
± 0.027
0.168 A
± 0.046
0.195 A
± 0.025
0.149 A
± 0.025
0.134 A
± 0.037
0.148 A
± 0.041
0.224 A
± 0.038
0.183 A
± 0.020
0.152 A
± 0.027
0.170 A
± 0.015

TEMPO (HORAS)
1 APLICAÇÃO
48
72
A
0.405
0.676 A
± 0.047
± 0.051
A
0.463
0.795 A
± 0.072
± 0.061
A
0.439
0.771 A
± 0.054
± 0.092
A
0.448
0.757 A
± 0.048
± 0.061
A
0.390
0.721 A
± 0.061
± 0.035
0.339 A
0.747 A
± 0.025
± 0.048
0.462 A
0.778 A
± 0.080
± 0.059
0.380 A
0.944 A
± 0.034
± 0.068
0.317 A
0.767 A
± 0.041
± 0.112
0.398 A
0.701 A
± 0.041
± 0.066

2 APLICAÇÕES
24
48
A
0.216
0.379 A
± 0.029
± 0.021
A
0.214
0.444 A
± 0.055
± 0.036
A
0.266
0.388A
± 0.030
± 0.044
B
0.278
0.447 A
± 0.043
± 0.051
A
0.219
0.452 A
± 0.036
± 0.041
0.310 B
0.428 A
± 0.032
± 0.036
0.271 A
0.474 A
± 0.027
± 0.048
0.214 A
0.455ªA
± 0.036
± 0.027
0.148 A
0.450 B
± 0.027
± 0.061
0.205 A
0.466 A
± 0.023
± 0.027

72
0.586 A
± 0.047
0.756 A
± 0.046
0.709 A
± 0.071
0.757 A
± 0.065
0.723 A
± 0.073
0.624 B
± 0.074
0.671 B
± 0.057
0.806 B
± 0.035
0.620 B
± 0.044
0.708 A
± 0.063

Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significantes.
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Anexo 16: Comparação entre os diferentes espectros em relação ao controle em um mesmo período. Valores da atividade de
fosfatase alcalina (média e desvio-padrão) nos períodos de 7, 14, 21 e 28 dias.

GRUPOS EXPERIMENTAIS
Controle
Laser 10 J / cm2
Laser 50 J / cm2
Infra 10 J / cm2
Infra 50 J / cm2
LED 10 J / cm2
LED 50 J / cm2

TEMPO (DIAS)
7
0.016 A
± 0.004
0.015 A
± 0.002
0.013 A
± 0.002
0.016 A
± 0.003
0.016 A
± 0.003
0.011 B
± 0.002
0.010 B
± 0.001

14
0.024 A
± 0.005
0.019 B
± 0.007
0.019 A
± 0.003
0.025 A
± 0.006
0.020 A
± 0.008
0.015 B
± 0.002
0.015 B
± 0.004

21
0.007 A
± 0.001
0.008 A
± 0.001
0.008A
± 0.001
0.008 A
± 0.001
0.007 A
± 0.001
0.008 A
± 0.001
0.007 A
± 0.001

28
0.008 A
± 0.001
0.007 A
± 0.001
0.007 A
± 0.001
0.005 A
± 0.001
0.004 A
± 0.001
0.004 A
± 0.001
0.003 B
± 0.001

Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significantes.
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Anexo 17: Comparação entre mesmo tipo de laser com doses diferentes em um mesmo período. Valores da atividade de
fosfatase alcalina (média e desvio-padrão) nos períodos de 7, 14, 21 e 28 dias.
TEMPO (DIAS)

GRUPOS EXPERIMENTAIS
Laser 10 J / cm2
Laser 50 J / cm2
Infra 10 J / cm2
Infra 50 J / cm2
LED 10 J / cm2
LED 50 J / cm2

7
0.015 A
± 0.002
0.013 A
± 0.002
0.016 A
± 0.003
0.016 A
± 0.003
0.011 A
± 0.002
0.010 A
± 0.001

14
0.019 A
± 0.007
0.019 A
± 0.003
0.025 A
± 0.006
0.020 B
± 0.008
0.015 A
± 0.002
0.015 A
± 0.004

21
0.008 A
± 0.001
0.008A
± 0.001
0.008 A
± 0.001
0.007 A
± 0.001
0.008 A
± 0.001
0.007 A
± 0.001

28
0.007 A
± 0.001
0.007 A
± 0.001
0.005 A
± 0.001
0.004 A
± 0.001
0.004 A
± 0.001
0.003 A
± 0.001

Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significantes.
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Anexo 18: Comparação entre os diferentes espectros na mesma dose em um mesmo período. Valores da atividade de fosfatase
alcalina (média e desvio-padrão) nos períodos de 7, 14, 21 e 28 dias.
TEMPO (DIAS)

GRUPOS EXPERIMENTAIS
Laser 10 J / cm2
Laser 50 J / cm2
Infra 10 J / cm2
Infra 50 J / cm2
LED 10 J / cm2
LED 50 J / cm2

7
0.015 A
± 0.002
0.013 A, B
± 0.002
0.016 A
± 0.003
0.016 A
± 0.003
0.011 A
± 0.002
0.010 B
± 0.001

14
0.019 A
± 0.007
0.019 A, B
± 0.003
0.025 B
± 0.006
0.020 A
± 0.008
0.015 A
± 0.002
0.015 B
± 0.004

21
0.008 A
± 0.001
0.008A
± 0.001
0.008 A
± 0.001
0.007 A
± 0.001
0.008 A
± 0.001
0.007 A
± 0.001

28
0.007 A
± 0.001
0.007 A
± 0.001
0.005 A
± 0.001
0.004 A
± 0.001
0.004 A
± 0.001
0.003 A
± 0.001

Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significantes.
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Anexo 19: Comparação dos diferentes espectros em relação ao controle em um mesmo período. Valores de expressão gênica
de COL 1A1 (média e desvio-padrão) nos períodos de 7, 14, 21 e 28 dias.

GRUPOS EXPERIMENTAIS
Controle
Laser 10 J / cm2
Laser 50 J / cm2
Infra 10 J / cm2
Infra 50 J / cm2
LED 10 J / cm2
LED 50 J / cm2

TEMPO (DIAS)
7
0.932 A
± 0.174
0.888 A
± 0.391
0.975 A
± 0.217
0.902 A
± 0.374
0.877 A
± 0.273
1.110 A
± 0.415
1.050 A
± 0.287

14
0.825 A
± 0.198
0.401 B
± 0.123
0.441 A
± 0.244
0.540 A
± 0.183
0.332 B
± 0.116
0.992 A
± 0.228
1.390 A
± 0.135

21
0.260 A
± 0.160
0.111 A
± 0.029
0.242 A
± 0.005
0.257 A
± 0.061
0.133 A
± 0.098
0.727 B
± 0.064
0.828 B
± 0.021

28
0.984 A
± 0.271
0.964 A
± 0.158
0.384 B
± 0.045
1.110 A
± 0.228
1.060 A
± 0.052
1.400 A
± 0.290
1.190 A
± 0.536

Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significantes.
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Anexo 20: Comparação entre o mesmo tipo de laser com doses diferentes em um mesmo período. Valores de expressão gênica
de COL 1A1 (média e desvio-padrão) nos períodos de 7, 14, 21 e 28 dias.
TEMPO (DIAS)

GRUPOS EXPERIMENTAIS
Laser 10 J / cm2
Laser 50 J / cm2
Infra 10 J / cm2
Infra 50 J / cm2
LED 10 J / cm2
LED 50 J / cm2

7
0.888 A
± 0.391
0.975 A
± 0.217
0.902 A
± 0.374
0.877 A
± 0.273
1.110 A
± 0.415
1.050 A
± 0.287

14
0.401 A
± 0.123
0.441 A
± 0.244
0.540 A
± 0.183
0.332 A
± 0.116
0.992 A
± 0.228
1.390 A
± 0.135

21
0.111 A
± 0.029
0.242 A
± 0.005
0.257 A
± 0.061
0.133 A
± 0.098
0.727 A
± 0.064
0.828 A
± 0.021

28
0.964 A
± 0.158
0.384 B
± 0.045
1.110 A
± 0.228
1.060 A
± 0.052
1.400 A
± 0.290
1.190 A
± 0.536

Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significantes.
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Anexo 21: Comparação entre os diferentes espectros na mesma dose em um mesmo período Valores de expressão gênica de
COL 1A1 (média e desvio-padrão) nos períodos de 7, 14, 21 e 28 dias.
TEMPO (DIAS)

GRUPOS EXPERIMENTAIS
Laser 10 J / cm2
Laser 50 J / cm2
Infra 10 J / cm2
Infra 50 J / cm2
LED 10 J / cm2
LED 50 J / cm2

7
0.888 A
± 0.391
0.975 A
± 0.217
0.902 A
± 0.374
0.877 A
± 0.273
1.110 A
± 0.415
1.050 A
± 0.287

14
0.401 A
± 0.123
0.441 A
± 0.244
0.540 A
± 0.183
0.332 A
± 0.116
0.992 B
± 0.228
1.390 B
± 0.135

21
0.111 A
± 0.029
0.242 A
± 0.005
0.257 A
± 0.061
0.133 A
± 0.098
0.727 B
± 0.064
0.828 B
± 0.021

28
0.964 A
± 0.158
0.384 A
± 0.045
1.110 A
± 0.228
1.060 A, B
± 0.052
1.400 A
± 0.290
1.190 B
± 0.536

Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significantes.
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Anexo 22: Comparação entre os diferentes espectros em relação ao controle em um mesmo período. Valores de expressão
gênica de SPARC (média e desvio-padrão) nos períodos de 7, 14, 21 e 28 dias.

GRUPOS EXPERIMENTAIS
Controle
Laser 10 J / cm2
Laser 50 J / cm2
Infra 10 J / cm2
Infra 50 J / cm2
LED 10 J / cm2
LED 50 J / cm2

TEMPO (DIAS)
7
0.536 A
± 0.181
0,776 A
± 0.128
0.863 B
± 0.022
0,584A
± 0.145
0.800 A
± 0.076
0.750 A
± 0,0585
0.865 B
± 0.125

14
0.933 A
± 0.203
0,799 A
± 0.119
0.571 A
± 0.029
0.767 A
± 0.101
0.886 A
± 0.189
0.598 A
± 0.252
1.360 A
± 0.024

21
0.105 A
± 0.014
0.118 A
± 0.069
0.115 A
± 0.048
0.351 B
± 0.101
0,101 A
± 0.033
0.294 B
± 0.055
0.334 B
± 0.108

28
0.842 A
± 0.158
0.902 A
± 0.150
1.300 A
± 0.003
2.390 B
± 0.356
2.260 B
± 0.832
2.860 B
± 0.431
1.590 A
± 0.497

Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significantes.
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Anexo 23: Comparação entre o mesmo tipo de laser com doses diferentes em um mesmo período. Valores de expressão gênica
de SPARC (média e desvio-padrão) nos períodos de 7, 14, 21 e 28 dias.
TEMPO (DIAS)

GRUPOS EXPERIMENTAIS
Laser 10 J / cm2
Laser 50 J / cm2
Infra 10 J / cm2
Infra 50 J / cm2
LED 10 J / cm2
LED 50 J / cm2

7
0,776 A
± 0.128
0.863 A
± 0.022
0,584A
± 0.145
0.800 A
± 0.076
0.750 A
± 0,0585
0.865 A
± 0.125

14
0,799 A
± 0.119
0.571 A
± 0.029
0.767 A
± 0.101
0.886 A
± 0.189
0.598 A
± 0.252
1.360 B
± 0.024

21
0.118 A
± 0.069
0.115 A
± 0.048
0.351 A
± 0.101
0,101 B
± 0.033
0.294 A
± 0.055
0.334 A
± 0.108

28
0.902 A
± 0.150
1.300 A
± 0.003
2.390 A
± 0.356
2.260 A
± 0.832
2.860 A
± 0.431
1.590 B
± 0.497

Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significantes.
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Anexo 24: Comparação entre diferentes espectros na mesma dose em um mesmo período Valores de expressão gênica de
SPARC (média e desvio-padrão) nos períodos de 7, 14, 21 e 28 dias.
TEMPO (DIAS)

GRUPOS EXPERIMENTAIS
Laser 10 J / cm2
Laser 50 J / cm2
Infra 10 J / cm2
Infra 50 J / cm2
LED 10 J / cm2
LED 50 J / cm2

7
0,776 A
± 0.128
0.863 A
± 0.022
0,584A
± 0.145
0.800 A
± 0.076
0.750 A
± 0,0585
0.865 A
± 0.125

14
0,799 A
± 0.119
0.571 A
± 0.029
0.767 A
± 0.101
0.886 A
± 0.189
0.598 A
± 0.252
1.360 B
± 0.024

21
0.118 A
± 0.069
0.115 A
± 0.048
0.351 B
± 0.101
0,101 A
± 0.033
0.294 A, B
± 0.055
0.334 B
± 0.108

28
0.902 A
± 0.150
1.300 A
± 0.003
2.390 B
± 0.356
2.260 A
± 0.832
2.860 B
± 0.431
1.590 A
± 0.497

Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significantes.
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Anexo 25: Comparação entre os diferentes espectros em relação ao controle em um mesmo período. Valores da análise
quantitativa da coloração com vermelho de alizarina (média e desvio-padrão) nos períodos de 7, 14, 21 e 28 dias.

GRUPOS EXPERIMENTAIS
Controle
Laser 10 J / cm2
Laser 50 J / cm2
Infra 10 J / cm2
Infra 50 J / cm2
LED 10 J / cm2
LED 50 J / cm2

TEMPO (DIAS)
7
0.166 A
± 0.025
0.149 A
± 0.010
0.142 A
± 0.015
0.165 A
± 0.017
0.211 A
± 0.014
0.183 A
± 0.014
0.156 A
± 0.009

14
0.193 A
± 0.012
0.202 A
± 0.011
0.216 A
± 0.008
0.246 A
± 0.020
0.191 A
± 0.005
0.200 A
± 0.008
0.211 A
± 0.010

21
0.234 A
± 0.024
0.267 A
± 0.016
0.293 B
± 0.035
0.277 A
± 0.028
0.234 A
± 0.013
0.248 A
± 0.024
0.251 A
± 0.009

28
0.392 A
± 0.030
0.472 B
± 0.059
0.398 A
± 0.039
0.424 A
± 0.083
0.349 A
± 0.034
0.372 A
± 0.066
0.362 A
± 0.050

Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significantes.
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Anexo 26: Comparação entre o mesmo tipo de laser com doses diferentes em um mesmo período. Valores da análise
quantitativa da coloração com vermelho de alizarina (média e desvio-padrão) nos períodos de 7, 14, 21 e 28 dias.
TEMPO (DIAS)

GRUPOS EXPERIMENTAIS
Laser 10 J / cm2
Laser 50 J / cm2
Infra 10 J / cm2
Infra 50 J / cm2
LED 10 J / cm2
LED 50 J / cm2

7
0.149 A
± 0.010
0.142 A
± 0.015
0.165 A
± 0.017
0.211 A
± 0.014
0.183 A
± 0.014
0.156 A
± 0.009

14
0.202 A
± 0.011
0.216 A
± 0.008
0.246 A
± 0.020
0.191 A
± 0.005
0.200 A
± 0.008
0.211 A
± 0.010

21
0.267 A
± 0.016
0.293 A
± 0.035
0.277 A
± 0.028
0.234 A
± 0.013
0.248 A
± 0.024
0.251 A
± 0.009

28
0.472 A
± 0.059
0.398 B
± 0.039
0.424 A
± 0.083
0.349 B
± 0.034
0.372 A
± 0.066
0.362 A
± 0.050

Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significantes.
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Anexo 27: Comparação dos diferentes espectros na mesma dose em um mesmo período. Valores da análise quantitativa da
coloração com vermelho de alizarina (média e desvio-padrão) nos períodos de 7, 14, 21 e 28 dias.
TEMPO (DIAS)

GRUPOS EXPERIMENTAIS
Laser 10 J / cm2
Laser 50 J / cm2
Infra 10 J / cm2
Infra 50 J / cm2
LED 10 J / cm2
LED 50 J / cm2

7
0.149 A
± 0.010
0.142 A
± 0.015
0.165 A
± 0.017
0.211 B
± 0.014
0.183 A
± 0.014
0.156 A, B
± 0.009

14
0.202 A
± 0.011
0.216 A
± 0.008
0.246 A
± 0.020
0.191 A
± 0.005
0.200 A
± 0.008
0.211 A
± 0.010

21
0.267 A
± 0.016
0.293 A
± 0.035
0.277 A
± 0.028
0.234 B
± 0.013
0.248 A
± 0.024
0.251 A, B
± 0.009

28
0.472 A
± 0.059
0.398 A
± 0.039
0.424 A, B
± 0.083
0.349 A
± 0.034
0.372 B
± 0.066
0.362 A
± 0.050

Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significantes.
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