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Resumo
Cury V. Efeito fotobiomodulador da terapia laser de baixa intensidade na
transição inflamação-reparo em modelo de lesão pulmonar [tese]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2013.
A terapia laser de baixa intensidade (LLLT) é capaz de modular a resposta
inflamatória em vários modelos experimentais, reduzindo o infiltrado de células
do sistema imune e a secreção de mediadores químicos. Estudos prévios
sugerem sua utilidade também no tratamento da lesão pulmonar aguda (LPA),
condição caracterizada por intensa reação inflamatória em vias aéreas distais.
Assim, considerando os efeitos anti-inflamatórios do laser e a fisiopatologia da
LPA, formulamos a hipótese de que a LLLT 660 nm, 10 J/cm 2, poderia modular
o processo inflamatório nessa patologia favorecendo a transição inflamaçãoreparo. Foram utilizados camundongos C57BL distribuídos aleatoriamente em
4 grupos: PBS- instilado com PBS intratraqueal; PBS+LLLT- irradiado com
LLLT 6 horas após instilação intratraqueal de PBS; LPS- instilado com LPS (5
mg/kg); LPS+LLLT- irradiado com LLLT 6 horas após instilação intratraqueal de
LPS. Observou-se que a instilação de LPS intratraqueal levou a um aumento
do número de células inflamatórias tanto na região peribronquiolar quanto no
lavado broncoalveolar (LBA), detectado na histologia pulmonar e pela
expressão de F4/80. Houve também aumento da transcrição e secreção de
citocinas (TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10) e quimiocinas (MCP-1) (detectadas por
PCR quantitativo e ELISA). A aplicação de LLLT 6 horas após a instilação de
LPS causou uma significativa diminuição tanto no influxo de células
inflamatórias quanto na secreção de mediadores. Em seguida, foram
caracterizadas as populações de macrófagos presentes no tecido pulmonar e
observou-se nos animais do grupo LPS+LLLT, comparados ao grupo LPS, uma
diminuição na expressão de mRNA de HIF-1 e aumento para arginase 1,
sugerindo um predomínio da população de macrófagos M2. Esse efeito da
LLLT foi também testado em populações de macrófagos peritoneais
estimulados com LPS em cultura, porém, embora houvesse diminuição da
produção de citocinas e quimiocinas, não foram observadas diferenças nos
marcadores de polarização dessas células.
Descritores: Terapia laser de baixa intensidade; Lasers semicondutores/uso
terapêutico. Lesão pulmonar aguda; Síndrome do desconforto respiratório do
adulto; Macrófagos; Camundongos endogâmicos C57BL; Modelos animais;
Modalidades de fisioterapia.

Summary
Cury V. Effect of low level laser therapy in the transition between inflammation
and repair in a model of lung injury [thesis]. São Paulo: “Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2013.
A low-level laser therapy (LLLT) is able to modulate the inflammatory response
in several experimental models, reducing the infiltration of immune system cells
and the secretion of chemical mediators. There are some previous studies
suggesting also useful in the treatment of acute lung injury (ALI), a condition
characterized by an intense inflammatory reaction in the distal airways.
Considering the anti-inflammatory effects of laser and the pathophysiology of
ALI, we hypothesized that LLLT 660 nm, 10 J/cm2, could modulate the
inflammatory process in this disease favoring the transition between
inflammation and repair. C57BL mice were divided into four groups: PBS intratracheal instillation of PBS; PBS+LLLT - irradiated with LLLT 6 hours after
intratracheal instillation of PBS; LPS - intratracheal instillation of LPS (5 mg/kg);
LPS+LLLT - irradiated with LLLT 6 hours after intratracheal instillation of LPS.
Animals were sacrificed 24 hours after injury. Intratracheal LPS inoculation
induced a marked increase in the number of inflammatory cells in perivascular
and alveolar spaces (detected by lung histology and in bronchoalveolar lavage),
and F4/80 expression (macrophage marker). There was also an increase in the
expression and secretion of cytokines (TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10) and
chemokine (MCP-1) detected by ELISA and quantitative PCR. The LLLT
application 6 hours after LPS induced a significant decrease in both of the
inflammatory cells influx and mediators secretion. Then, we characterized the
macrophages populations in lung tissue and we observed that in the LPS+LLLT
group the expression of HIF-1α mRNA was reduced while arginase 1 was
increased, which suggested that the M2 macrophages were predominant. The
LLLT effect was also tested on peritoneal macrophage population in culture
stimulated with LPS and there was decreased of cytokines and chemokine
production, however any difference in polarization markers was found.

Descriptors: Laser therapy, low-level; Lasers, semiconductor/therapeutic use;
Acute lung injury; Respiratory distress syndrome, adult; Macrophages; Mice,
imbred C57BL; Models, animal; Physical therapy modalities.
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1.1 Considerações gerais
A síndrome da angústia respiratória aguda (SDRA) foi descrita
originalmente em 1967, quando Ashbaugh e colaboradores relataram 12
pacientes com doença respiratória aguda que apresentavam cianose refratária
à terapia de oxigênio, diminuição da complacência pulmonar e infiltrados
difusos evidentes na radiografia de tórax(1). Em 1988, Murray e colaboradores(2)
propuseram que a lesão pulmonar fosse quantificada por meio de um sistema
de escore que englobava quatro diferentes escalas para avaliar o prejuízo
respiratório, com base no nível de pressão expiratória final positiva (PEEP),
pressão parcial de oxigênio em relação à fração inspirada de oxigênio
(PaO2/FiO2), complacência estática do sistema respiratório, e o grau de
infiltração ao raio-X(1,3).
Em 1994, na ‘American-European Consensus Conference’ (AECC), foi
proposta uma nova definição com o objetivo de padronizar a definição de
SDRA e da lesão pulmonar aguda (LPA). A LPA foi definida como síndrome de
inflamação, de início agudo, caracterizada pelo aumento da permeabilidade da
membrana alvéolo-capilar, persistente, geralmente com duração de dias a
semanas, apresentando hipoxemia arterial resistente a suplementação de
oxigênio e por infiltrados radiológicos difusos que podem estar associado a um
ou mais fatores de risco. Assim, nessa conferência decidiu-se por uma única
definição para atingir ambos os pacientes(4-6).
LPA/SDRA foram caracterizadas por falência respiratória aguda,
infiltrado pulmonar difuso e bilateral e complacência pulmonar reduzida. A
única diferença considerada entre as duas situações foi o grau de oxigenação,
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onde para LPA a relação pressão parcial de oxigênio e fração de oxigênio
inspirada é de (PAO2/FIO2)  300 mmHg e para a SDRA é de PAO2/FIO2  200
mmHg(7,8).
Os critérios adotados na Conferência de 1994 foram relevantes para a
prática clínica, ensaios e pesquisas durante duas décadas. No entanto,
surgiram uma série de dúvidas e críticas com a definição da AECC, como o
valor de corte da relação PAO2/FIO2, da deficiência na padronização de
parâmetros ventilatórios e pouca confiabilidade nos critérios radiográficos(3, 9).
Em 2012, dezoito anos após a definição adotada pela AECC, foram
publicados critérios atualizados e revisados para LPA e a SDRA na ‘The Berlin
definition’ onde especialistas da ‘European Society of Intensive Care Medicine’,
da ‘American Thoracic Society’ e da ‘Society of Critical Care Medicine’ uniram
esforços para resolver as limitações da definição atual da AECC(3,9,10).
Foi mantido o modelo conceitual que definia a LPA/SDRA como uma
síndrome da inflamação pulmonar aguda difusa, com edema devido a um
aumento da permeabilidade da membrana alvéolo-capilar, e caracterizada
clinicamente pela diminuição da oxigenação devido ao aumento da mistura
venosa e do espaço morto fisiológico, diminuição da complacência pulmonar e
opacidade radiológica bilateral (3). Propôs-se então a definição de três
categorias exclusivas de SDRA com base no grau da hipoxemia: leve (200
mmHg < PaO2/FIO2 ≤ 300 mmHg), moderada (100mmHg < PaO2/FIO2 ≤ 200
mmHg) e grave (PaO2 /FIO2 ≤ 100 mmHg). Houve também a inclusão de quatro
variáveis auxiliares para restringir a definição SDRA grave: o alto escore
radiológico (3-4 quadrantes), a baixa complacência do sistema respiratório (≤
40 mL/cm H2O), PEEP (˃ 10 cmH2O) e a ventilação minuto (˃ 10 L/min)(6,9,10).
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Os fatores etiológicos de risco para LPA/SDRA são classificados em
categorias de lesão pulmonar direta e indireta, tendo como mecanismos diretos
a aspiração de conteúdo gástrico, pneumonia, lesão inalatória e contusão
pulmonar; e por mecanismos indiretos a sepse, traumatismo, pancreatite e
múltiplas transfusões sanguíneas(11,12).

1.2 Epidemiologia
Segundo a definição de Berlim, a nova classificação para SDRA é
relacionada à oxigenação: leve, moderada ou grave. Os critérios de oxigenação
foram bem correlacionados com a gravidade e com mortalidade de 27, 32, e
45% para SDRA leve, moderada e grave respectivamente(10,13).
Em um estudo realizado em 45 UTIs (Unidade de Terapia Intensiva)
brasileiras entre 1 de Junho de 2011 e 31 de Julho de 2011, foram
diagnosticados 242 pacientes (31%) com SDRA. Destes, 77% receberam
ventilação mecânica invasiva (VM) e 23% receberam ventilação mecânica não
invasiva (VNI) como suporte ventilatório inicial. A taxa de insucesso da VNI em
pacientes com SDRA foi de 69%, em comparação com pacientes não-SDRA,
cuja taxa foi de 45%. A taxa de mortalidade em UTIs e hospitalar para
pacientes com SDRA foi de 46% e 52%, respectivamente(14). Utilizando a
definição de 1994 a taxa de mortalidade em UTIs para SDRA moderada e
severa foi de 55% e a hospitalar de 60%(14).
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1.3 Fisiopatologia
A LPA e a SDRA são caracterizadas por um aumento da permeabilidade
da barreira alvéolo-capilar, resultando em edema pulmonar rico em proteínas(7).
O acúmulo de líquido alveolar e intersticial é acompanhado por hemorragia
alveolar, deposição de fibrina e acúmulo de neutrófilos (PMNs) na vasculatura
pulmonar, interstício e espaço alveolar (15). Os neutrófilos são as primeiras
células do sistema imune a serem recrutadas para o local da lesão. Após a sua
ativação, ocorre migração através do interstício para dentro do espaço
alveolar(7), sendo considerado um evento crítico, alvo de várias estratégias
preventivas.
Embora a ativação de neutrófilos seja vital para a defesa do hospedeiro,
sua ativação excessiva conduz a danos nos tecidos por liberação de agentes
ativadores de células citotóxicas e imunes (7), que passam a secretar elastases
que digerem o tecido e ativam algumas metaloproteínases teciduais. Além
disso, podem produzir espécies reativas de oxigênio (ERO), leucotrienos e
outras moléculas pró-inflamatórias, como o fator ativador de plaquetas (PAF).
Os macrófagos alveolares ativados secretam citocinas como, IL-1, IL-6, IL-8,
IL-10 e TNF-, que agem localmente para estimular a quimiotaxia e ativar os
neutrófilos. A LPA é orquestrada por um balanço entre mediadores pró e antiinflamatórios. Ainda que o pulmão manifeste um ambiente pró-inflamatório,
moléculas anti-inflamatórias podem ser encontradas no tecido, entre elas, IL1ra (antagonista do receptor da IL-1), a forma solúvel do receptor do TNF e
citocinas como a IL-10(1,16).
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Foram descritas duas fases distintas na LPA/SDRA. A fase exsudativa,
que ocorre na primeira semana de evolução do quadro e é caracterizada pela
presença de lesão microvascular, edema intersticial e alveolar, dano alveolar
difuso, necrose de pneumócitos tipo 2 e influxo de células inflamatórias. A fase
proliferativa é caracterizada pela redução do edema, proliferação de
pneumócitos tipo 2, infiltração de fibroblastos e deposição de colágeno. Nesta
fase, observa-se a presença de macrófagos responsáveis pela remoção de
proteínas insolúveis e pela fagocitose de neutrófilos apoptóticos (11,17).
A resolução de uma lesão é um processo ativo e requer uma série de
eventos integrados, incluindo transições no balanço entre citocinas pró e antiinflamatórias e remoção de neutrófilos dos sítios de inflamação. Nesta fase, o
acúmulo de macrófagos alveolares é essencial para a remoção dos neutrófilos
apoptóticos e promoção do reparo tecidual (18).
Pelo exposto acima, fica claro o papel crucial das células do sistema
imune, e mais especificamente dos macrófagos na condução do processo
inflamatório pulmonar. Os macrófagos, no entanto, apresentam fenótipos
distintos que dependem de diversos fatores externos.

1.4 Plasticidade de macrófagos
Os macrófagos alveolares são as células apresentadoras de antígeno
mais abundantes no pulmão, tendo um papel crucial na regulação das
respostas imune e inflamatória(19), além de contribuírem para a modulação e
subsequente resolução do processo inflamatório(8,20). A inflamação causada por
lesão ou infecção leva à ativação dos macrófagos residentes, que por sua vez
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produzem mediadores inflamatórios como citocinas e quimiocinas que podem
modular o recrutamento de monócitos circulantes. Uma vez nos tecidos, os
macrófagos adquirem morfologia e propriedades funcionais distintas tanto pela
interação com o tecido quanto pelo microambiente imunológico (21-23).
As células da linhagem monócito-macrófago são caracterizadas pela
diversidade e plasticidade. Em tecidos, os fagócitos mononucleares respondem
a estímulos ambientais (produtos microbianos, lesão celular, linfócitos
ativados), adquirindo fenótipos funcionais distintos. Em resposta a vários sinais,
os macrófagos podem ser submetidos à ativação clássica ou à ativação
alternativa, que são resultados da polarização Th1-Th2 de células T(24).
Macrófagos polarizados por citocinas Th1 são chamados M1 e são
considerados como classicamente ativados. Estes macrófagos são próinflamatórios, caracterizados por sua atividade microbicida e tumoricida, sendo
importantes para a eliminação de patógenos. Dependem de LPS e IFN para
sua ativação, expressam em sua superfície os receptores F4/80, CD11c,
CD11b e produzem mediadores como TNF-, IL-1, IL-6 e óxido nítrico
(NO)(23,25). Os macrófagos polarizados por citocinas Th2 são denominados M2
e são ativados por uma via alternativa sob influência de IL-4, IL-13, IL-10 e
glicocorticoides. Eles apresentam um aumento da atividade fagocítica,
receptores de manose e galactose, produção de ornitina e poliaminas pela via
da arginase e um repertório diferente de quimiocinas (26). Esses macrófagos são
caracterizados por expressarem em sua superfície F4/80, CD11b, CD301,
CD206 e por secretarem citocinas anti-inflamatórias como IL-10 e antagonista
de receptor de IL-1 (IL-1ra). Estas células são anti-inflamatórias e promovem
reparo tecidual e cicatrização(22,27).
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Essa dicotomia M1/M2 é, certamente, uma simplificação dos fenômenos
in vivo, sendo que pode ocorrer sobreposição de fenótipos e até existir
populações simultâneas dentro do mesmo tecido (28). No entanto, essa
classificação é bastante útil para explicar os processos celulares durante a
inflamação.
Ainda não está claro se o mecanismo de polarização envolve o
recrutamento de precursores em circulação ou se ocorre reeducação de células
in situ(24). No entanto, é evidente que este processo envolve uma rede de
moléculas de sinalização, fatores de transcrição, mecanismos epigenéticos e
reguladores pós-transcricionais que são responsáveis pelas diferentes formas
de ativação dos subconjuntos de macrófagos(29). Vats et al. (2006)(30) atribui a
ativação anti-inflamatória à indução de PGC-1β, enquanto confere ao fator
induzido por hipóxia-1α (HIF-1α) a regulação de respostas de macrófagos
ativados classicamente.
Em resumo, os macrófagos alveolares atuam na resposta imune inata
pulmonar, através de sua habilidade de reconhecer patógenos pela via dos
Toll-like receptors (TLRs) assim como pela sua capacidade de produzir
diferentes mediadores pró e anti-inflamatórios, fagocitar neutrófilos apoptóticos
e eliminar bactérias. Os macrófagos participam na deflagração da resposta
inflamatória (macrófagos M1) bem como na resolução da inflamação
(macrófagos M2). Portanto, servem de parâmetro para investigar se os
mecanismos de ação da terapia laser de baixa intensidade (LLLT) podem atuar
na transição inflamação-reparo em modelo de lesão pulmonar.
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1.5 Terapia LASER de baixa intensidade (LLLT)
O conceito de LASER foi criado por Einstein em 1917 em seu trabalho
intitulado "Zur Quantum Theorie der Strahlung", a Teoria Quântica da
Radiação, no qual descreveu seus conceitos sobre emissão espontânea,
emissão estimulada e absorção. Einstein deduziu que quando um átomo em
seu estado fundamental recebe um quantum de energia, seu elétron é
transferido de sua órbita natural para uma de maior energia. Nesse estado, os
átomos são instáveis, então retornam a níveis mais baixos de energia a partir
da colisão com um fóton incidente. Antes que esse átomo retorne ao seu
estado fundamental ele libera a energia anteriormente absorvida com as
mesmas características do fóton incidente. Esse fenômeno é denominado
emissão espontânea de radiação(31).
O termo LASER é um acrônimo para Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation, que significa Amplificação da Luz por Emissão
Estimulada de Radiação(31).
Os lasers emitem luz em todas as faixas do espectro visível, se
estendendo do ultra-violeta ao infravermelho, e suas características físicas são:
monocromaticidade (mesma cor), elevado grau de coerência (os fótons estão
sincronizados no mesmo tempo e espaço), colimação (alto grau de paralelismo
do feixe laser, que não diverge significativamente, mesmo a longas distâncias)
e polarização (vibração no campo elétrico em uma única direção) (32).
O meio ativo do laser pode ser gasoso, sólido ou líquido. É o meio ativo
do laser que contém os átomos ou moléculas, as quais contêm os elétrons que,
através dos saltos de níveis de energia emitem luz (fótons), e que finalmente
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constituirão a luz laser. Existem quatro tipos de meios comumente empregues:
os lasers de meio sólido, que utilizam matrizes como o rubi, os gasosos, que
utilizam uma mistura de gases como hélio, argônio e dióxido de carbono,
enquanto que os lasers Dye, utilizam um corante orgânico complexo (p.ex.
rodamina) em solução líquida ou suspensão. Os lasers semicondutores utilizam
duas camadas de substâncias semicondutoras como o gálio-arseneto(33).
O espectro de emissão do laser depende do meio ativo e da cavidade
formada pelos espelhos. As fontes mais utilizadas são laser hélio-neônio (HeNe, 632,8 nm), laser gálio-alumínio (Ga-Al, 630 - 685 nm), laser hélio-neônioarseneto (He-Ne-As, 780 - 870 nm), laser gálio-arseneto (Ga-As, 904 nm). Os
lasers que emitem luz entre o vermelho e o infravermelho do espectro visível
são os mais utilizados nos processos biológicos, porque a hemoglobina não
absorve nesta região do espectro, permitindo assim que a luz irradiada penetre
em profundidade no tecido vivo(34).
Embora seu mecanismo ainda seja controverso, a LLLT é bastante
utilizada como terapia coadjuvante devido aos seus conhecidos efeitos antiinflamatórios e por sua capacidade de acelerar o processo cicatricial (32,35,36). Os
efeitos da LLLT sobre tecidos inflamados estão amplamente descritos: redução
de edema, diminuição do processo inflamatório, aumento da fagocitose,
modulação da síntese de colágeno e da reepitelização, aumento da divisão e
crescimento celular, ativação de síntese de proteínas e citocinas, além de
melhoria da circulação sanguínea devido ao relaxamento das paredes dos
vasos (vasodilatação)(32,37,38).
Baseado nessas propriedades, a radiação por lasers de baixa
intensidade é bastante utilizada por fisioterapeutas e dentistas para reduzir a
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dor, pelos dermatologistas no tratamento de edema, eczema e dermatites
inflamatórias, pelos cirurgiões, no tratamento de úlceras, queimaduras e pé
diabético, pelos reumatologistas para aliviar a dor na artrite e artrose, por
veterinários e na medicina esportiva(34).
Os mecanismos moleculares responsáveis por esses múltiplos efeitos,
no entanto, ainda não estão bem estabelecidos. O mecanismo de ativação de
tecidos ou células vivas pela radiação laser é chamado de fotobioestimulação.
Para que ocorra a fotobioestimulação é necessário que os fótons emitidos em
um comprimento de onda específico sejam absorvidos por um cromóforo ou
molécula fotoaceptora(39-41). A absorção pelo fotoaceptor promove um estado
eletronicamente ativado, sendo que as reações moleculares oriundas deste
estado ativado podem levar a efeitos biológicos mensuráveis. Alguns destes
efeitos podem ser mediados por reações bioquímicas secundárias, ou por uma
cascata de transdução “foto-sinalizada” ou outra via de sinalização celular. Em
células não fotossintéticas, as moléculas fotoaceptoras podem ser enzimas que
absorvem radiação entre vermelho e infra-vermelho próximo (NIR), como por
exemplo, a enzima citocromo C oxidase(40,41).
A hipótese mais aceita para o efeito da LLLT é que, por meio de um
sistema fotoaceptor, como a citocromo C oxidase, as vias de sinalização
específicas sejam ativadas secundariamente a alterações do metabolismo
celular (produção de ATP) e da sinalização redox pela geração ERO(40).
Embora seja uma hipótese plausível, os dados experimentais que a
comprovam ainda são escassos.
Ainda que não se conheça o exato mecanismo, o que parece
consensual é que, a via final do efeito fotobioestimulatório é a modificação da
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resposta gênica. A mensuração desta resposta pode ser vista, por exemplo,
pela alteração na produção de proteínas mediadoras dos processos
inflamatório e cicatricial, entre elas, o TNF-, IL-1, TGF- e a síntese de
colágeno(32,38). O interessante é que a LLLT possui um efeito pleiotrópico na
resposta gênica, tanto inibindo quanto estimulando a transcrição de genes
específicos, o que torna seu estudo bastante desafiador, principalmente em
modelos complexos de inflamação, como a lesão pulmonar aguda.

1.6 Lesão pulmonar aguda e laser
Estudos experimentais de LPA utilizam modelos de LPA/SDRA pulmonar
e extrapulmonar induzidos, respectivamente, pela injeção intratraqueal e
intraperitoneal de lipopolissacarídeo (LPS) derivado de E. coli. Esses modelos
são amplamente utilizados para avaliar a fisiopatologia da LPA, e em outros
casos servem de base para a compreensão dos efeitos de agentes
imunomoduladores utilizados no tratamento da LPA/SDRA.
A lesão pulmonar induzida por LPS causa uma inflamação aguda com
presença de edema, acúmulo de linfócitos, mastócitos, macrófagos e
neutrófilos, produção de mediadores pró-inflamatórios como IL-1, IL-6 e TNF(42,43) e neste modelo, a LLLT tem sido utilizada como terapia antiinflamatória(6,43).
Aimbire et al. (2005)(44) examinaram o efeito da radiação laser (As-GaAl), na dose de 2,5 J/cm2, aplicada na região da traqueia de ratos Wistar. Foi
avaliada a hiper-reatividade da traqueia e o lavado broncoalveolar após injeção
intravenosa ou intratraqueal de LPS (5 mg/kg) em ratos. As análises foram
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realizadas em diferentes intervalos de tempos (90 minutos, 6 horas, 24 horas e
48 horas). Os autores concluíram nesse trabalho, que a irradiação laser
produziu

um

efeito

anti-inflamatório

na

hiper-reatividade,

no

lavado

broncoalveolar e no influxo de neutrófilos (avaliado pela atividade de MPO)
associado com a inibição de metabolitos derivados da COX-2.
Em outro estudo, o mesmo grupo utilizou um modelo experimental de
inflamação pulmonar induzido por imunocomplexo com o objetivo de investigar
se a LLLT poderia modular a inflamação pulmonar (45). Após 5 minutos da
indução da inflamação pulmonar, os animais foram tratados com clorpromazina
(inibidor de TNF-α) ou laser 650 nm, com potência de saída de 2,5 mW,
densidade de potência de 31,25 mW/cm2 durante 42 segundos. Os animais
foram sacrificados 4 horas após a sensibilização com ovalbumina. Os autores
observaram uma diminuição significativa da atividade de TNF-α no grupo que
recebeu o tratamento laser ou clorpromazina comparado com o grupo não
tratado.
Em outro estudo, Aimbire et al. (2007)(46) investigaram o efeito da LLLT
realizando duas aplicações na dose de 1,3 J/cm2 em lesões hemorrágicas
induzidas por complexo imune em pulmão de ratos. Eles observaram que a
LLLT reduziu o índice hemorrágico e atividade de MPO, não apresentando
diferença quando comparada com tratamentos realizados com celecoxib ou
dexametasona.
O efeito do laser 660 nm nos níveis de mRNA de fatores anti-apoptose
(A1 e de Bcl-xL) de neutrófilos na inflamação pulmonar induzida por LPS foi
avaliado por Aimbire et al. (2008)(43). Os animais foram irradiados após 30
minutos da exposição ao LPS, na região da traqueia. Os autores sugerem que
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a LLLT age na translocação de NF-kB, atenuando os níveis de mRNA de BclxL e A1 em neutrófilos pulmonares.
Mafra de Lima et al. (2009)(47) investigaram os efeitos do laser (In-Ga-AlP, 685 nm, com potência de saída de 35 mW, densidade de energia de 4,5
J/cm2, tempo de aplicação de 252 segundos) na LPA de ratos induzida por
injeção intravenosa de LPS (5 mg/kg). Dois grupos receberam irradiação em
diferentes tempos. Em um grupo a irradiação ocorreu 1 hora após a injeção de
LPS e o sacrifício se deu em 6 horas. No outro grupo a irradiação ocorreu em 2
sessões, 1 e 12 horas após a injeção de LPS e o sacrifício se deu em 24 horas.
Os resultados foram analisados separadamente, mas tanto o modelo de 6
horas quanto o de 24 horas mostraram que o laser reduziu a inflamação
pulmonar e a lesão endotelial. Esses autores observaram que após aplicação
do laser houve redução na permeabilidade vascular, número de neutrófilos do
tecido pulmonar e diminuição de TNF- no tecido. Os resultados mostraram-se
positivos tanto para uma quanto para duas aplicações de laser.
Mafra de Lima et al. (2010)(48), induziram inflamação pulmonar em ratos
Wistar por meio de 10 minutos de inalação de LPS diluído em salina (0.3 mg
mL-1). Os grupos receberam tratamento com LLLT ou dexametasona 1hora
após a inalação com LPS. Este trabalho demonstrou que o laser 650 nm com
1,3 J/cm2, diminuiu o edema pulmonar, o influxo e a ativação de neutrófilos,
TNF-α e IL-1β no pulmão e no LBA, assim como o tratamento com
dexametasona.
Mafra de Lima et al. (2011)(49), utilizaram camundongos BALB/c para
induzir inflamação pulmonar por 10 minutos de inalação de LPS (0,3 mg mL-1),
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ou solução intranasal de TNF-α. Após 15 minutos da indução da lesão
pulmonar aguda (LPA), os animais foram irradiados com laser In-Ga-Al-P, na
dose de 4,5 J/cm2, ou tratados com rolipram 45 minutos antes da LPA. O
sacrifício ocorreu três horas após a indução da LPA quando foram avaliados o
nível de TNF-α e o número de leucócitos no lavado broncoalveolar. Os autores
mostraram que a LLLT foi eficiente em diminuir o número de neutrófilos e os
níveis de TNF-α no lavado broncoalveolar dos grupos estimulados com LPS. A
irradiação LLLT apresentou-se mais eficiente do que o rolipram em diminuir o
número de células do lavado broncoalveolar dos animais estimulados com
LPS.
Em 2011, Mafra de Lima et al.(50), utilizaram um modelo de inflamação
pulmonar aguda induzido em ratos Wistar por Isquemia/Reperfusão ( i-I/R:
oclusão da artéria mesentérica superior por 45 minutos). Os animais receberam
irradiação laser 660 nm com potência de saída de 30 mW e energia de 5,4 J. O
sacrifício ocorreu 4 horas após a reperfusão. Segundo os autores, a terapia
laser foi capaz de diminuir de maneira significativa o edema pulmonar i-I/R
quando comparado com os animais inflamados sem tratamento. Além disso,
houve diminuição da atividade de mieloperoxidase, do influxo de neutrófilos, da
quantidade de proteína e da expressão de mRNA de TNF-α, enquanto houve
aumento da expressão de mRNA de IL-10.
Pelo exposto nos últimos parágrafos, a LLLT parece exercer um efeito
anti-inflamatório importante em modelos experimentais de lesão pulmonar
aguda. Esses estudos, embora bastante interessantes, não abordam um
aspecto crucial do processo inflamatório que é a transição de um meio próinflamatório para uma situação na qual o reparo deve prevalecer. Sabe-se,

Introdução│ 17

como foi explicado anteriormente, que os macrófagos desempenham um papel
crucial nesse processo. Não sabemos, no entanto, se esse processo pode
sofrer algum efeito pela LLLT.

2 Hipótese
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Existem evidências de que o laser no comprimento de onda 660 nm
pode modular a resposta inflamatória pulmonar, reduzindo o infiltrado celular e
a produção de citocinas, como a IL-1 e o TNF-.
Macrófagos são as principais células do sistema imune presentes no
tecido pulmonar e, portanto, desempenham papel fundamental tanto no
desencadeamento da resposta à agressão, quanto na manutenção e reparo
tecidual.
A principal hipótese deste trabalho é que a LLLT, por tudo o que fora
descrito a seu respeito até o momento, possui a capacidade de alterar o
microambiente pulmonar modulando a resposta imune e promovendo a
transição inflamação-reparo. Dessa maneira, a LLLT poderia modificar o
equilíbrio da população de macrófagos em benefício de um perfil Th2, fazendo
com que haja um processo reparativo em resposta a agressão pulmonar na
LPA. Para testar essa hipótese, utilizamos um modelo de LPA por injeção
intratraqueal de LPS em camundongos submetidos ou não à LLLT.

3 Objetivos
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3.1 Objetivo geral
Descrever o efeito da terapia laser de baixa intensidade (LLLT) na lesão
pulmonar

aguda

induzida

por

inoculação

intratraqueal

de

LPS

em

camundongos e determinar seus mecanismos de ação.
3.2 Objetivos específicos
1) Descrever a resposta inflamatória pulmonar após a instilação de LPS
intratraqueal em camundongos.
Estratégia: após a indução da lesão pulmonar por injeção intratraqueal de
LPS, analisou-se a produção de marcadores inflamatórios (TNF-, IL-1, IL-6)
no tecido pulmonar e no lavado broncoalveolar (LBA). O infiltrado inflamatório
foi avaliado por histologia e quantificação das células do LBA.

2) Determinar se a LLLT pode reduzir a resposta inflamatória após a
indução de lesão pulmonar.
Estratégia: após a indução da lesão pulmonar por injeção intratraqueal de
LPS, analisou-se a produção de marcadores inflamatórios (TNF-, IL-1, IL-6)
e a infiltração de células do sistema imune no tecido pulmonar e no LBA em
animais que foram ou não tratados com LLLT (660 nm, 30 mW).
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3) Avaliar a função pulmonar após a indução de LPA e LLLT.
Estratégia: após a indução da lesão pulmonar por injeção intratraqueal de LPS
e/ou tratamento com LLLT (660 nm, 30 mW), foi analisada a função mecânica
pulmonar, pelo estudo da resistência e complacência.

4) Determinar se a LLLT pode alterar a resposta imune pulmonar
favorecendo a transição inflamação-reparo.
Estratégia: após indução de lesão pulmonar por injeção intratraqueal de LPS e
tratamento com LLLT (660 nm, 30 mW), observou-se a ocorrência de
modificação no perfil de marcadores Th1 (TNF-, IL-1, IL-6) e Th2 (IL-10) no
tecido pulmonar, por real-time PCR e ELISA.

5) Determinar se a LLLT pode alterar a resposta imune pulmonar
favorecendo a transição inflamação-reparo por modificar o fenótipo da
população de macrófagos via modulação do perfil de citocinas presentes
no microambiente pulmonar.
Estratégia: após a indução da lesão pulmonar por injeção intratraqueal de LPS
e tratamento com LLLT (660 nm, 30 mW), analisamos por PCR o fenótipo das
populações de macrófagos M1 e M2 pela identificação e expressão de seus
marcadores internos (M1=HIF-1α ou TNF- e M2=arginase-1) e por citometria
de fluxo os marcadores de superfície (M1=CCR2 e LYC6 e M2= receptor de
manose (CD206)).
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6) Analisar se a LLLT pode reduzir a resposta inflamatória de macrófagos
em cultura ativados por exposição a LPS.
Estratégia: as culturas primárias de macrófagos peritoneais foram tratadas
com LPS e irradiadas com laser (660 nm, 5 mW). Foi analisada a produção de
marcadores inflamatórios (TNF-, IL-1, IL-6) por real-time PCR.

7) Investigar se a LLLT atua sobre os macrófagos alterando o fenótipo próinflamatório destas células M1 para o fenótipo M2.
Estratégia: as culturas primárias de macrófagos peritoneais foram tratadas
com LPS, e irradiadas com laser. Foi avaliada a produção de marcadores
inflamatórios (TNF-, IL-1, IL-6) As populações de macrófagos M1 e M2
presentes nas culturas foram caracterizadas pela expressão de seus
marcadores (M1= TNF-, HIF-1 e M2= PGC-1β).

4 Métodos
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4.1 Animais de experimentação
Para

o

desenvolvimento

deste

trabalho

foram

utilizados

120

camundongos C57BL machos com 11 semanas provenientes do Centro de
Bioterismo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).
Os camundongos foram mantidos em gaiolas no Biotério de Experimentação
da Disciplina de Reumatologia – Departamento de Clínica Médica, em
temperatura ambiente entre 22 e 24 °C e luz controlada em ciclo de 12 horas
(claro/escuro). A água e a comida foram administradas ad libitum. Este estudo
foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa (apêndice B) e conduzido
segundo as normas de ética na experimentação animal da Faculdade de
Medicina da USP.

4.2 Cultura primária de células do lavado peritoneal

Após o sacrifício dos animais foi realizada uma incisão na parede
abdominal onde se injetaram 5 mL de meio de cultura RPMI (Cultilab,
Campinas, SP). O lavado foi retirado com uma pipeta Pasteur e o mesmo
procedimento foi realizado três vezes. Posteriormente à coleta, as células
foram centrifugadas a 1200 rpm por 10 minutos, sendo descartado o
sobrenadante, acrescentado o tampão de lise para hemácias (10 mM de Tris; 5
mM de MgCl2; 10 mM de NaCl) e novamente centrifugadas a 3000 rpm por 2
minutos. Em seguida, as células foram lavadas com PBS e mais uma vez
centrifugadas a 1200 rpm por 5 minutos. Após o descarte do sobrenadante
acrescentou-se 2 mL de meio RPMI com 10% de soro fetal bovino (SFB)
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(Invitrogen by Life Technologies, USA). Foi realizada a contagem das células
em câmara de Neubauer.

4.3 Delineamento experimental do ensaio com cultura de células

Após a quantificação, as células foram distribuídas em quatro grupos
dispostas em microtubos na concentração de 4x106 células/mL com meio RPMI
sem fenol, contendo 10% de SFB. Dois grupos foram tratados com LPS (1
µg/mL). Um grupo controle e um grupo LPS receberam irradiação laser (90
segundos, 11,5 J/cm2) com células em suspensão imediatamente após o
tratamento com LPS (Tabela 1). Em seguida as células foram plaqueadas na
concentração de 1x106 células/mL e mantidas em cultura (37ºC, 5% de CO2 e
95% de ar atmosférico) por 1 hora para aderência dos macrófagos. Após esse
procedimento o sobrenadante foi retirado e as células aderidas foram
removidas com 1 mL TRIzol® (Invitrogen by Life Technologies, USA) para
posterior análise.
Tabela 1 – Grupos experimentais do ensaio em cultura celular

Grupo

Abreviatura

Estímulo

Tratamento

Controle

CTL

------------

------------

Controle+Laser

CTL+LLLT

-----------

660 nm

LPS

LPS

LPS

_______

LPS+Laser

LPS+LLLT

LPS

660 nm

4.4 Indução da lesão pulmonar aguda

Camundongos machos da linhagem C57BL foram anestesiados com
cloridrato de Ketamina (Parke-Daves) na dose de 10 mg/kg de peso e xilazina
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(Bayer HealthCare) na dose de 8 mg/kg de peso. A região da traqueia foi
tricotomizada e limpa, realizou-se uma incisão na pele onde a musculatura foi
afastada para exposição da traqueia. A lesão pulmonar foi induzida por
instilação de LPS de Escherichia coli (Sigma, 5 mg/kg) ou PBS. Os animais
foram submetidos ao protocolo de irradiação com laser 660 nm, por 6 horas
após a instilação intratraqueal de LPS (Figura 1).

Figura 1. Esquema ilustrativo da demonstração da indução da LPA

4.5 Equipamento emissor da radiação laser
Para o estudo em animais utilizou-se um laser de diodo com meio ativo
composto por Ga-Al-As (arsenieto de gálio e alumínio), da marca DMC
equipamentos Ltda®, com comprimento de onda de 660 nm, fluência de 10
J/cm2, potência óptica de saída de 30 mW, tempo de aplicação de 9 segundos,
área da secção transversal do feixe de 0,00785 cm², emissão contínua (Figura
2).
Para a irradiação da cultura de células foi utilizado um aparelho laser de
diodo Ga-Al-As (arsenieto de gálio e alumínio), da marca MMO (MM Optics
Ltda®), modelo Twin Laser, com comprimento de onda de 660 nm, fluência de
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11,5 J/cm2, potência de saída de 5 mW, tempo de aplicação de 90 segundos,
área do feixe de 0,04 cm² e em modo de emissão contínuo (Figura 2B).
Primeiramente

os

equipamentos

foram

calibrados

e

após

os

procedimentos experimentais eles foram novamente aferido no Laboratório de
Biofotônica do Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo
(USP) a fim de se obter confiabilidade na intensidade efetiva da emissão laser.

A

B

Figura 2. (A) Equipamento emissor da radiação laser DMC. (B) Equipamento emissor da
radiação laser (MM Optics Ltda®)

4.6 Delineamento experimental do ensaio com animais
Todos os animais utilizados nesta pesquisa foram pesados e distribuídos
aleatoriamente, em 4 grupos submetidos a cirurgia de exposição da traqueia.
Dois grupos receberam PBS e os outros dois receberam LPS (Tabela 2). Após
6 horas da cirurgia, um grupo LPS e outro PBS foram submetidos à radiação
laser (=660 nm), na fluência de 10 J/cm2, por 9 segundos, fornecendo 0,27 J
de energia por ponto, num total de 2 pontos, sendo então depositada uma
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energia total de 0,54 J, na forma pontual por contato (Figura 3). Foi realizada
uma única aplicação por dia (Figura 4).

Tabela 2 – Grupos experimentais do ensaio com animais

Grupo

Abreviatura

Estímulo

Tratamento

Controle

PBS

PBS

------------

Controle+Laser

PBS+LLLT

PBS

660 nm

LPS

LPS

LPS

_______

LPS+Laser

LPS+LLLT

LPS

660 nm

660nm

Eutanásia

PBS ou LPS

24h

0h
6h

Figura 3. Esquema do delineamento experimental. Grupos LPS+LLLT ou PBS+LLLT - instilado
com LPS ou PBS, irradiados após 6 horas e sacrificado após 24 horas

Figura 4. Técnica de aplicação da LLLT
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4.7 Avaliação da mecânica pulmonar
Os animais foram anestesiados e traqueotomizados com cânula de
metal adaptada para roedores. Em seguida, a cânula foi conectada a um
ventilador para pequenos animais (FlexiVent, SCIREQ, Montreal, CA). Os
animais foram ventilados com um volume corrente de 10 mL/kg e frequência
respiratória de 150 ciclos por minuto. Foram coletados os dados de mecânica
expiratória basal e impedância do sistema respiratório. Para os dados de
impedância foi utilizado um sinal de perturbação. Após a perturbação, os
dados de resistência e elastância do sistema respiratório foram coletados.
Dois modelos foram aplicados para avaliação da mecânica respiratória:
modelo linear de compartimento e modelo de fase constante. O modelo linear
de compartimento, também conhecido como "equação do movimento", avalia
o sistema respiratório utilizando a resposta, em pressão, à aplicação de um
volume com padrão senoidal (1,5 Hz), amplitude próxima ao volume corrente
e duração de 1,5 segundos. Este modelo é mais robusto em relação à
ocorrência de ruídos e fornece uma ideia geral do sistema respiratório como
um todo, com os parâmetros de resistência e elastância(51).
O modelo de fase constante realiza uma avaliação do sistema
respiratório utilizando a resposta, em pressão, à aplicação de um volume
composto pela soma de vários componentes senoidais com frequências
primas (0,25 a 19,625 Hz), amplitude correspondente a 10% do volume
corrente e duração de 8 segundos. Este modelo é bastante suscetível à
ocorrência de ruídos e fornece uma divisão das respostas referentes às vias
aéreas e aos tecidos.
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Os parâmetros fornecidos pelo modelo de fase constante são: Raw
(resistência de vias aéreas maiores), Gtis (resistência de vias aéreas menores
ou tecido pulmonar) e Htis (elastância do tecido pulmonar). Ambos os
modelos foram aplicados utilizando o software de aquisição e análise do
próprio flexiVent®.

4.8 Coleta e análise do lavado broncoalveolar (LBA)
O LBA foi realizado por instilação de solução salina (1,5 mL) em 3
lavagens de 0,5 mL cada, no pulmão. O material foi centrifugado a 1000 rpm
por 10 minutos, a 5 °C. Após a centrifugação o sobrenadante foi retirado e o
pellet celular ressuspendido com 0,2 mL de PBS para a contagem do número
total de células por mL. Para diferenciação celular foram confeccionadas
lâminas de cytospin (Cytospin-2, Shandon Instruments Sewickley, EUA), que
em seguida foram coradas com Diff-Quik para a contagem diferencial celular
(100 células/lâmina). O sobrenadante do LBA foi utilizado para dosagem de
citocinas por ELISA.

4.9 Morfologia pulmonar
Após 24 horas ou 7 dias de indução da LPA os animais foram
anestesiados e submetidos à traqueotomia e à ventilação pulmonar mecânica.
Em seguida, foi realizada laparotomia medial e os animais foram sacrificados
por exsanguinação, através da secção dos grandes vasos abdominais (aorta e
cava

inferior).

O

pulmão

foi

rapidamente

removido

paraformaldeído por 24 horas para fixação do tecido.

e

imerso

em
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Depois de fixados, os fragmentos do órgão foram desidratados em
gradiente crescente de álcoois e incluídos em blocos de parafina. Cortes de 0,5
micrometros foram montados sobre lâmina histológica, corados pela técnica de
hematoxilina e eosina. A densidade de polimorfonucleares e mononucleares
presentes no infiltrado inflamatório no espaço peribronquiolar foi quantificada
utilizando-se um retículo de 50 retas e 100 pontos conectado à ocular de um
microscópio ótico comum (Axiostar plus, Zeiss, Alemanha)(52). A área total do
retículo no aumento de 1000x corresponde a 10.000 µm2 e comprimento de
2.500 µm2. Foram computados os números de pontos que caíram sobre o
infiltrado inflamatório e também foi realizada diferenciação celular. A relação
entre a área de infiltrado e o número de células caracterizou a densidade de
células inflamatórias. Foram mensuradas 3 vias aéreas por lâmina, 6 lâminas
por grupo.

4.10 Citometria de fluxo
As análises das subpopulações de macrófagos e monócitos foram
realizadas a partir de células do LBA. Após a eutanásia os pulmões foram
perfundidos com 1,5 mL de PBS. As células do LBA foram coletadas e
centrifugadas a 4000 rpm por 2 minutos. Descartou-se o sobrenadante e as
células foram ressuspendidas em tampão de lise de hemácias. Após 10
minutos as células foram novamente centrifugadas a 4000 rpm por 2 minutos e
o sobrenadante descartado. As células foram ressuspendidas em 1mL de PBS
para contagem. Foram utilizadas 1x105 células/mL por amostra para cada
marcador. Após serem lavadas com PBS, as células foram centrifugadas a
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4000 rpm por 2 minutos, tendo sido retirado o sobrenadante e acrescentado o
mix de anticorpos: Alexa 488 anti-mouse CD206 (Serotec®), PE anti-mouse
CCR2 (Serotec®), PE/Cy7 anti-mouse LY6C (Serotec®), APC/Cy7 anti-mouse
CD14 (Serotec®). Após 1 hora de incubação a 4°C, as células foram
novamente lavadas com PBS, centrifugadas a 4000 rpm por 2 minutos e
transferidas para a placa de leitura após homogeneização com 200 µL de PBS.
As amostras foram adquiridas no citômetro EasyCyte 8HT® (Guava, Hayward,
CA) e as análises realizadas no Software Express Pro® Guava.

4.11 Quantificação de citocinas
As citocinas TNF-α, IL-1, IL-6, IL-10 foram quantificadas a partir do
homogenato de tecido pulmonar e lavado broncoalveolar. Para aferição de
citocinas no tecido pulmonar, aproximadamente 100 mg de tecido foram
homogeneizados em 1 mL de solução de RIPA (100 mM de Tris-HCl pH 7.5,
1% de desoxicolato de sódio, 1% de NP40, 150 mM de NaCl, 0.1% de SDS). O
material foi centrifugado a 4000 g por 20 minutos. As medidas foram
normalizadas pela concentração de proteínas na solução (Método de Bradford–
BioRad). As dosagens foram feitas por ELISA, com kit da R&D Systems
(Minneapolis, MN, USA) conforme protocolo do fabricante.

4.12 Reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-qPCR)
As amostras de pulmão e os macrófagos da cultura de células foram
homogeneizados e o RNA total foi isolado utilizando-se reagente o TRIzol
(Invitrogen by Life Technologies, USA) para a extração e purificação do RNA,
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conforme as instruções do fabricante. O RNA total foi quantificado por
espectrofotometria (NanoVue Plus). Foram utilizadas somente as amostras que
apresentaram uma relação de absorção (260/280 nm) entre 1,8 e 2. As
amostras foram tratadas com DNAse (Invitrogen by Life Technologies, USA)
para evitar contaminação com DNA genômico. Todas as soluções foram
preparadas em água tratada com DEPC (0,01%). Os genes de interesse foram
amplificados e analisados em tempo real utilizando-se o kit SuperScriptTM III
Platinum® SYBR Green One-Step Kit (Invitrogen by Life Technologies, USA)
no equipamento Step One Plus (Applied Biosystems). Todos os resultados
foram normalizados pela expressão do gene housekeeping β2M (beta-2microglobulina), que foi escolhido após análise de 5 genes pelo software
genorm (http://medgen.ugent.be/~jvdesomp/genorm).
Os genes de interesse avaliados foram: TNF-, IL-1, IL-6, IL-10, HIF1, arginase-1, MCP-1, F4-80, PGC-1, TGF- e β2M. As sequências dos
primers

foram

desenhadas

conforme

dados

do

Gene

Bank

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) e sintetizadas pela Invitrogen by Life
Technologies, USA (Tabela 3).
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Tabela 3 – Sequência dos primers e condições de reação

Gene

Primer

Ciclo

Anelamento

TNF-α

F: 5’- TGAGCACAGAAAGCATGATCC-3’
R: 5’- AAGAGGCTGAGACATAGGCAC-3’

40

54,2ºC

IL-1β

F: 5’- GGCAGCTACCTGTGTCTTTCCC-3’
R: 5’- ATATGGGTCCGACAGCACGAG-3’

40

60,0 ºC

IL-6

F: 5’- CGGAGAGGAGACTTCACAGAG -3’
R: 5’- GGTAGCATCCATCATTTCTTTG -3’

40

51,8 ºC

IL-10

F: 5’- TGCCAAGCCTTATCGGAAATG -3’
R: 5’- AAATCGATGACAGCGCCTCAG -3’

40

64,0 ºC

HIF-1

F:5’-TGGCTCCCTATATCCCAATGG-3’
R:5’- TGGCAGTGGCAGTGATGGTAG -3’

40

54,3 ºC

F: 5’- GGAAGAGTCAGTGTGGTGCTGG-3’
R: 5’- CAGGAGAAAGGACACAGGTTGC-3’

40

57,0 ºC

MCP-1

F:5’ ACCTGGATCGGAACCAAATGAG-3’
R:5’ GAAGTGCTTGAGGTGGTTGTGG-3’

40

57,1 ºC

F4/80

F:5’ – CCTGAACATGCAACCTGCCAC-3’
R:5’ – GGGCATGAGCAGCTGTAGGATC-3’

40

59,9 ºC

F:5’ – GGCAGGTTCAACCCCGA-3’
R:5’- TTGCTAACATCACAGAGGATATCTTG-3’

40

56,0 ºC

TGF-

F: 5’- GGAGACGGAATACAGGGCTTTC-3’
R: 5’- CGGGTTCATGTCATGGATGGTG-3’

40

56,0 ºC

β2M

F: 5’- CATGGCTCGCTCGGTGACC-3’
R: 5’- AATGTGAGGCGGGTGGAACTG-3’

40

60,0 ºC

Arginase-1

PGC-1β

4.13 Western blotting – expressão proteica
A porção do tecido destinada para estudo do conteúdo proteico foi
pulverizada em nitrogênio líquido e homogeneizada em tampão de lise RIPA
(100 mM de Tris-HCl pH 7.5, 1% de desoxicolato de sódio, 1% de NP40, 150
mM de NaCl, 0.1% de SDS) acrescido de inibidores de proteases (protease
inhibitor cocktail- P8340- Sigma). Em seguida, as amostras foram centrifugadas
a 14000 g por 10 minutos, a 4 °C. O sobrenadante foi coletado, e a
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concentração de proteínas foi quantificada pelo método de Bradford (Bio-Rad).
As amostras de proteínas foram acrescidas de tampão de amostra (2% SDS,
60 mM Tris pH 6.8, 5% mercaptoetanol e 0,01% de azul de bromofenol) e
submetidas a eletroforese em um sistema SDS-PAGE, em gel 10% de
poliacrilamida (1.5 M Tris-HCl, 10% SDS, 30% bisacrilamida, 10% de persulfato
de amônia e TEMED). Após a eletroforese, as proteínas foram transferidas
para membrana de nitrocelulose (Bio-Rad) em aparelho de transferência semiseco (Bio-Rad). As membranas foram incubadas em solução de bloqueio
contendo 5% de leite desnatado em tampão TBST (50 mM de tampão Tris, pH
8,0, 100 mM NaCl 1% Tween 20) por 1 hora a temperatura ambiente. Em
seguida foram lavadas em TBST e incubadas com o anticorpo primário colágeno 1 (Santa Cruz, Biotechnology) “overnight” a 4 ºC. Posteriormente, as
membranas foram incubadas em solução contendo anticorpo secundário
conjugado a peroxidase (Santa Cruz, Biotechnology) e expostas ao sistema de
detecção Super Signal (Pierce). A expressão da proteína foi comparada por
densitometria das bandas, utilizando-se o programa de domínio público “Image
J”, criado por Wayne Rasband do National Institutes of Mental Health, NIH,
USA.

4.14 Análises estatísticas
Os resultados foram apresentados como médias ± erro padrão da média
(EPM). Para não prejudicar a interpretação dos resultados os outliers (valores
atípicos) foram excluídos através da utilização do software de identificação
GraphPad (http:graphpad.com/quickcalcs/Grubbs1.cfm:).
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Para análise estatística dos dados utilizou-se o programa GraphPad
Prism 5®. Comparações entre os grupos foram realizadas através da análise de
variância (ANOVA) one-way, seguidas do teste de Bonferroni ou test t para
identificar diferenças estatísticas entre os grupos. Para os dados que não
apresentaram distribuição normal foi utilizado o teste não paramétrico KruskalWallis seguido de Dunn’s para múltiplas comparações.
O nível de significância considerado foi P < 0,05.

5 Resultados
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Experimento I: Efeito da LLLT 24 horas após inoculação de LPS (in vivo)
5.1 Avaliação da resposta inflamatória
5.1.1 Total de células inflamatórias no parênquima pulmonar
As fotomicrografias representam o perfil morfológico e infiltrado
inflamatório da região peribronquiolar encontrado nos 4 grupos utilizados neste
estudo (Figura 5A). É possível observar um aumento significativo de células
nos animais que receberam LPS, comparado com os grupos PBS e
PBS+LLLT. A irradiação com LLLT foi capaz de diminuir significativamente
(p<0,05) o infiltrado inflamatório, comparado com o grupo LPS (Figura 5B).
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A

B

Figura 5. Fotomicrografia do pulmão de camundongos corados com HE no aumento de 400x
(A). Total de células contadas nos cortes histológicos (B). Os valores estão representados em
média ± EPM. PBS= grupo controle, recebeu PBS; PBS+LLLT= grupo controle, recebeu PBS e
após 6 horas foi irradiado com LLLT; LPS= grupo lesão, recebeu 5 mg/kg de LPS; LPS+LLLT=
grupo lesão, recebeu 5 mg/kg de LPS e após 6 horas foi irradiado com LLLT. Os resultados
foram avaliados utilizando One-Way ANOVA.*p<0,05 vs PBS, PBS+LLLT, **p<0,05 vs LPS.
n=6
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5.1.2 Densidade de células mononucleares (MN) e polimorfonucleares (PMN)

A densidade de células mononucleares no parênquima pulmonar está
representada na Figura 6A, sendo que não houve diferença significativa entre
os grupos. Em relação à densidade de células polimorfonucleares (Figura 6B),
houve um aumento no grupo que recebeu LPS em comparação com os grupos
PBS e PBS+LLLT, porém a irradiação laser diminuiu significativamente
(p<0,05) o número dessas células no grupo tratado (LPS+LLLT).
A

B

Figura 6. Células mononucleares (A) e Células polimorfonucleares (B) contadas em cortes
histológicos corados com HE. Valores são médias ± EPM. PBS= grupo controle, recebeu PBS;
PBS+LLLT= grupo controle laser, recebeu PBS e após 6 horas foi irradiado com LLLT; LPS=
grupo lesão, recebeu 5 mg/kg de LPS; LPS+LLLT= grupo lesão + laser, recebeu 5 mg/kg de
LPS e após 6 horas foi irradiado com LLLT. Os resultados foram avaliados utilizando One-Way
ANOVA.*p<0,05 vs PBS, PBS+LLLT, **p<0,05 vs LPS; n=6
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5.2 Análise do marcador de macrófago F4/80
A fim de confirmar os dados anteriores, os quais mostraram diminuição
do infiltrado pulmonar após irradiação, o marcador de superfície de macrófagos
F4/80 no homogenato total foi quantificado por RT-PCR. Foi observado um
aumento deste marcador no grupo LPS, comparado com os animais controle.
Contudo esse fenômeno foi suprimido nos animais irradiados com LLLT (Figura
7).

Figura 7. Expressão de mRNA de F4/80 do tecido pulmonar. Valores em médias ±
EPM. PBS= grupo controle, recebeu PBS; PBS+LLLT= grupo controle + laser, recebeu
PBS e após 6 horas foi irradiado com LLLT; LPS= grupo lesão, recebeu 5 mg/kg de
LPS; LPS+LLLT= grupo lesão + laser, recebeu 5 mg/kg de LPS e após 6 horas foi
irradiado com LLLT. Os animais foram sacrificados 24 horas após a inoculação de LPS
ou PBS. Os resultados foram avaliados utilizando One-Way ANOVA. *p<0,05 vs PBS,
PBS+LLLT, **p<0,05 vs LPS. n=8
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5.3 Avaliação do lavado broncoalveolar (LBA)
Foi demonstrado nos experimentos anteriores um aumento no infiltrado
de células no parênquima pulmonar dos grupos LPS, e subsequente redução
pela irradiação LLLT. Em seguida foi avaliado se o efeito do laser ocorre
também nas células que migram para dentro do alvéolo.
A instilação de LPS aumentou significativamente (p<0,05) o número total
de células (Figura 8) no LBA, comparado com o grupo controle PBS. O
tratamento com laser, por sua vez, mantém o número de células no LBA em
níveis basais.

Figura 8. Análise de células inflamatórias do lavado broncoalveolar (LBA). O LBA foi
realizado 24 horas após a instilação de LPS. Valores em médias ± EPM. PBS= grupo
controle, recebeu PBS; PBS+LLLT= grupo controle + laser, recebeu PBS e após 6
horas foi irradiado com LLLT; LPS= grupo lesão, recebeu 5 mg/kg de LPS;
LPS+LLLT= grupo lesão + laser, recebeu 5 mg/kg de LPS e após 6 horas foi irradiado
com LLLT. Os resultados foram avaliados utilizando One-Way ANOVA. *p<0,05 vs
PBS, PBS+LLLT, **p<0,05 vs LPS. n=8-10
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5.3.1 Contagem diferencial de células no LBA
O tratamento com LLLT alterou significativamente (p<0,05) o número de
macrófagos (Figura 9A) no LBA de animais que receberam LPS (LPS+LLLT),
quando comparado com o grupo LPS. Perfil semelhante foi encontrado na
contagem de neutrófilos (Figura 9B), porém sem diferença estatisticamente
significativa entre os grupos.
A

B

Figura 9. Contagem diferencial de macrófagos (A) e diferencial de neutrófilos(B) no
lavado broncoalveolar. Valores em médias ± EPM. PBS= grupo controle, recebeu
PBS; PBS+LLLT= grupo controle + laser, recebeu PBS e após 6 horas foi irradiado
com LLLT; LPS= grupo lesão, recebeu 5 mg/kg de LPS; LPS+LLLT= grupo lesão +
laser, recebeu 5 mg/kg de LPS e após 6 horas foi irradiado com LLLT. Os resultados
foram avaliados utilizando One-Way ANOVA *p<0,05 vs PBS, PBS+LLLT, **p<0,05 vs
LPS. n=8-10
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5.4 Análise da produção de moléculas de adesão: ICAM-1
Para avaliar a relação entre a diminuição do infiltrado inflamatório com
moléculas de adesão, foi analisada a produção de ICAM-1 por imunoensaio.
Houve um aumento da produção de ICAM-1 nos grupos que foram
inoculados com LPS com relação aos grupos controles, porém o tratamento
com LLLT não alterou a sua produção quando comparado com o grupo LPS
(Figura 10).

Figura 10 Produção de ICAM-1 no tecido pulmonar. Valores em médias ± EPM. PBS=
grupo controle, recebeu PBS; PBS+LLLT= grupo controle + laser, recebeu PBS e após
6 horas foi irradiado com LLLT; LPS= grupo lesão, recebeu 5 mg/kg de LPS;
LPS+LLLT= grupo lesão + laser, recebeu 5 mg/kg de LPS e após 6 horas foi irradiado
com LLLT. Os resultados foram avaliados utilizando One-Way ANOVA. Os animais
foram sacrificados 24 horas após a inoculação de LPS ou PBS. *p<0,05 vs PBS,
PBS+LLLT. n=8-10
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5.5 Avaliação da resposta humoral
5.5.1 Análise da resposta inflamatória no tecido pulmonar
A fim de identificar a resposta inflamatória pulmonar, foi analisada a
produção de marcadores inflamatórios no macerado do tecido pulmonar. A
expressão gênica dos marcadores inflamatórios TNF-α, IL-1β, IL-6 e IL-10 foi
analisada por RT-qPCR e a produção de TNF-α e de IL-1β por ELISA.

5.5.1.1 Expressão de mRNA de TNF-α, IL-1β, IL-6 e IL-10
Inicialmente foi avaliado o efeito do LLLT na resposta inflamatória
pulmonar através da quantificação da expressão de genes que codificam
citocinas inflamatórias (Figura 11). Para todos os genes quantificados (TNF-α
(Figura 11A), IL-1β (Figura 11B), IL-6 (Figura 12A) e IL-10 (Figura 12B) foi
possível observar que os grupos que receberam LPS apresentaram aumento
significativo (p<0,05) na expressão quando comparado com os grupos PBS e
PBS+LLLT. A irradiação com LLLT diminuiu significativamente (p<0,05) os
níveis desses marcadores no grupo LPS+LLLT.
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Figura 11. Expressão de mRNA de TNF-α (A), IL-1β (B), do tecido pulmonar. Valores
em médias ± EPM. PBS= grupo controle, recebeu PBS; PBS+LLLT= grupo controle +
laser, recebeu PBS e após 6 horas foi irradiado com LLLT; LPS= grupo lesão, recebeu
5 mg/kg de LPS; LPS+LLLT= grupo lesão + laser, recebeu 5 mg/kg de LPS e após 6
horas foi irradiado com LLLT. Os animais foram sacrificados 24 horas após a
inoculação de PBS ou LPS. Os resultados foram avaliados utilizando One-Way
ANOVA. *p<0,05 vs PBS, PBS+LLLT, &p<0,05 vs PBS, **p<0,05 vs LPS. n=8
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Figura 12. Expressão de mRNA de IL-6 (A) e IL-10 (B) do tecido pulmonar. Valores
em médias ± EPM. PBS= grupo controle, recebeu PBS; PBS+LLLT= grupo controle +
laser, recebeu PBS e após 6 horas foi irradiado com LLLT; LPS= grupo lesão, recebeu
5 mg/kg de LPS; LPS+LLLT= grupo lesão + laser, recebeu 5 mg/kg de LPS e após 6
horas foi irradiado com LLLT. Os animais foram sacrificados 24 horas após a
inoculação de PBS ou LPS. Os resultados foram avaliados utilizando One-Way
ANOVA. *p<0,05 vs PBS, PBS+LLLT, **p<0,05 vs LPS. n=8
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5.5.2 Análise da produção de citocinas TNF-α e IL-1β
Para verificar se a LLLT exerceu ação sobre a produção de citocinas
inflamatórias, foi quantificado TNF-α e IL-1β por imunoensaio, a partir de
homogenato de tecido pulmonar.
O grupo que recebeu LPS apresentou aumento significativo (p<0,05) na
produção de TNF-α (Figura 13A) e IL-1β (Figura 13B) comparado com os
grupos PBS e PBS+LLLT. A irradiação com LLLT reduz significativamente a
produção de TNF-α e IL-1B comparado ao grupo LPS (p<0,05).
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Figura 13. Concentração de TNF-α (A) e IL-1β (B) do homogenato de pulmão após 24
horas da inoculação de LPS. Valores em médias ± EPM. PBS= grupo controle,
recebeu PBS; PBS+LLLT= grupo controle + laser, recebeu PBS e após 6 horas foi
irradiado com LLLT; LPS= grupo lesão, recebeu 5 mg/kg de LPS; LPS+LLLT= grupo
lesão + laser, recebeu 5 mg/kg de LPS e após 6 horas foi irradiado com LLLT. Os
resultados foram avaliados utilizando One-Way ANOVA. *p<0,05 vs PBS, PBS+LLLT,
**p<0,05 vs LPS. n=6-8

Resultados│ 59

5.6 Quantificação de citocinas do lavado broncoalveolar
As concentrações de TNF-α, IL-1β, IL-10 e IL-6 no lavado broncoalveolar
foram avaliadas 24 horas após a instilação de LPS ou PBS.

5.6.1 Avaliação das citocinas inflamatórias TNF-α e IL-1β
Não houve diferença significativa entre os grupos em relação à produção
de TNF-α (Figura 14A). Entretanto, quanto a IL-1β, os grupos que foram
inoculados com LPS apresentaram um aumento significativo (p<0,05) na
produção dessa citocina, em relação aos grupos PBS e PBS+LLLT (Figura
14B). O grupo LPS+LLLT não apresentou alteração comparado com o grupo
LPS.
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Figura 14. Concentração de TNF-α (A) e de IL-1β (B) do lavado broncoalveolar, submetido à
análise por imunoensaio. Valores em médias ± EPM. PBS= grupo controle, recebeu PBS;
PBS+LLLT= grupo controle + laser, recebeu PBS e após 6 horas foi irradiado com LLLT; LPS=
grupo lesão, recebeu 5 mg/kg de LPS; LPS+LLLT= grupo lesão + laser, recebeu 5 mg/kg de
LPS e após 6 horas foi irradiado com LLLT. Os resultados foram avaliados utilizando One-Way
ANOVA. *p<0,05 vs PBS, PBS+LLLT n=6-8

5.6.2 Avaliação das citocinas inflamatórias IL-10 e IL-6
Não houve diferença entre os grupos em relação à produção da citocina
IL-10 (Figura 15A). Os grupos que receberam LPS apresentaram um aumento
significativo (p<0,05) na concentração de IL-6 comparado com os grupos PBS
e PBS+LLLT. A irradiação com LLLT 6 horas após a inoculação de LPS não foi
eficiente para diminuir IL-6 no LBA (Figura 15B).
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Figura 15. Concentração de IL-10 (A) e IL-6 (B), do lavado broncoalveolar, submetido
à análise por imunoensaio. Valores em médias ± EPM. PBS= grupo controle, recebeu
PBS; PBS+LLLT= grupo controle + laser, recebeu PBS e após 6 horas foi irradiado
com LLLT; LPS= grupo lesão, recebeu 5 mg/kg de LPS; LPS+LLLT= grupo lesão +
laser, recebeu 5 mg/kg de LPS e após 6 horas foi irradiado com LLLT. Os resultados
foram avaliados utilizando One-Way ANOVA. *p<0,05 vs PBS, PBS+LLLT. n=6-8
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5.7 Quantificação da expressão de mRNA da quimiocina MCP-1

A proteína quimioatraente de monócito-1 (MCP-1) é uma das
quimiocinas

chaves

que

regulam

a

migração

e

infiltração

de

monócitos/macrófagos. A Figura 16 mostra a expressão do mRNA de MCP-1
do pulmão. É possível observar que houve um aumento significativo (p<0,05)
da expressão de MCP-1 nos grupos que receberam LPS comparado com o
grupo controle. O tratamento com LLLT foi capaz de diminuir a expressão
quando comparado com o grupo LPS. Esse resultado sugere que a diminuição
da expressão de MCP-1 está ligada a uma menor infiltração de células
inflamatórias para o pulmão.

Figura 16. Expressão de mRNA de MCP-1 do tecido pulmonar, realizado por RT-PCR.
Valores em médias ± EPM. PBS= grupo controle, recebeu PBS; PBS+LLLT= grupo
controle + laser, recebeu PBS e após 6 horas foi irradiado com LLLT; LPS= grupo
lesão, recebeu 5 mg/kg de LPS; LPS+LLLT= grupo lesão + laser, recebeu 5 mg/kg de
LPS e após 6 horas foi irradiado com LLLT. Os animais foram sacrificados 24 horas
após a inoculação de LPS ou PBS. Os resultados foram avaliados utilizando One-Way
ANOVA. *p<0,05 vs PBS, PBS+LLLT, **p<0,05 vs LPS. n=8
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5.8 Análise das subpopulações de macrófagos
Macrófagos podem adotar fenótipos distintos em resposta a citocinas
Th1 ou Th2, influenciando as subpopulações que adotam perfil pró-inflamatório
(clássica - M1) ou reparativo (alternativa - M2).
As análises das subpopulações de macrófagos foram realizadas no
homogenato do tecido pulmonar, por quantificação da expressão do mRNA de
marcadores M1: TNF- (Figura 11A), IL-1 (Figura 11B), HIF-1 (Figura 17) e
M2: IL-10 (Figura 12B), arginase 1 e PGC-1β (Figura 18). Por citometria de
fluxo do lavado broncoalveolar foi analisado, M1: Ly6c e CCR2 (Figura 19) e
M2: receptor de manose (Figura 20).

5.8.1 Quantificação da expressão de mRNA de marcadores de macrófagos
M1 e M2

5.8.1.1 Expressão de mRNA de HIF-1α, TNF-, IL-1 (marcadores M1)

A irradiação LLLT foi capaz de diminuir a expressão gênica de alguns
dos marcadores relacionados com a via clássica de ativação dos macrófagos.
A Figura 17 mostra a expressão gênica de HIF-1α, marcador envolvido na
ativação clássica de macrófagos. Observa-se uma diminuição significativa
(p<0,05) deste marcador no grupo LPS que foi irradiado com LLLT. Esse
padrão se manteve quando foi analisada a secreção das citocinas próinflamatórias TNF-α e IL-1β (Figuras 11A e 11B) que são expressas em altos
níveis pela via clássica.

64 │Resultados

Figura 17. Expressão de mRNA de HIF-1α do tecido pulmonar, marcador do fenótipo
M1 de macrófagos. Valores em médias ± EPM. PBS= grupo controle, recebeu PBS;
PBS+LLLT= grupo controle + laser, recebeu PBS e após 6 horas foi irradiado com
LLLT; LPS= grupo lesão, recebeu 5 mg/kg de LPS; LPS+LLLT= grupo lesão + laser,
recebeu 5 mg/kg de LPS e após 6 horas foi irradiado com LLLT. Os animais foram
sacrificados 24 horas após a inoculação de PBS ou LPS. Os resultados foram
avaliados utilizando One-Way ANOVA, *p<0,05 vs PBS, PBS+LLLT, **p<0,05 vs LPS.
n=8

5.8.1.2 Expressão de mRNA de arginase-1, PGC-1β e IL-10 (marcadores
M2)
A ativação do fenótipo alternativo é caracterizado pelo aumento da
enzima arginase-1, expressão de receptor de manose, pela secreção de IL-10
e coordenado pela ativação de fatores de transcrição e co-ativadores como
STAT6 e PGC-1β.
Houve um aumento significativo (p<0,05) da expressão gênica de
arginase-1 nos grupos que foram inoculados com LPS em comparação com os
grupos controle e controle+laser, no entanto, a irradiação laser aumentou
significativamente (p<0,05) no grupo LPS+LLLT comparado com o de LPS
(Figura 18A). A expressão de PGC-1β manteve-se semelhante entre os grupos
(Figura 18B).
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Figura 18. Expressão de mRNA de arginase-1 (A) e PGC-1β (B) do tecido pulmonar,
marcador do fenótipo M2 de macrófagos. Valores em médias ± EPM. PBS= grupo
controle, recebeu PBS; PBS+LLLT= grupo controle + laser, recebeu PBS e após 6
horas foi irradiado com LLLT; LPS= grupo lesão, recebeu 5 mg/kg de LPS;
LPS+LLLT= grupo lesão + laser, recebeu 5 mg/kg de LPS e após 6 horas foi irradiado
com LLLT. Os animais foram sacrificados 24 horas após a inoculação de PBS ou LPS.
Os resultados foram avaliados utilizando One-Way ANOVA. *p<0,05 vs PBS,
PBS+LLLT, **p<0,05 vs LPS. n=8

66 │Resultados

5.8.2 Análise de marcadores de macrófagos M1 e M2 em citometria de fluxo

Para identificar as subpopulações de macrófagos no pulmão foi
realizada citometria de fluxo das células do lavado broncoalveolar.
O marcador CD14+ é expresso em macrófagos, assim a expressão de
CD14 foi correlacionada com a presença de receptores específicos para cada
subpopulação de macrófagos. CCR2+ e Ly6c+ para macrófagos M1 (Figura 19)
e CD206+ para macrófagos M2 (Figura 20).

5.8.2.1 Análise da subpopulação de macrófagos M1

Houve um aumento significativo (p<0,05) na expressão do marcador
CCR2+ nos macrófagos dos grupos inoculados com LPS, sem efeito da LLLT
(Figura 19A). Um aumento significativo (p<0,05) de Ly6c+ também foi
observado nos grupos inoculados com LPS (Figura 19B).
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Figura 19. Quantificação dos marcadores CCR2+ (A) e Ly6c+ (B) no lavado
broncoalveolar. Valores em médias ± EPM. PBS= grupo controle, recebeu PBS;
PBS+LLLT= grupo controle + laser, recebeu PBS e após 6 horas foi irradiado com
LLLT; LPS= grupo lesão, recebeu 5 mg/kg de LPS; LPS+LLLT= grupo lesão + laser,
recebeu 5 mg/kg de LPS e após 6 horas foi irradiado com LLLT. Os animais foram
sacrificados 24 horas após a inoculação de PBS ou LPS. Os resultados foram
avaliados utilizando One-Way ANOVA. *p<0,05 vs PBS, PBS+LLLT. n=11-14
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5.8.2.2 Análise da subpopulação de macrófagos M2
Na marcação para CD206+ (receptor de manose) foi possível
observar uma diminuição significativa (p<0,05) da expressão deste marcador
nos grupos que foram inoculados com LPS (Figura 20). A LLLT não induziu
aumento da expressão de CD206+ no grupo LPS irradiado com LLLT nas
células do LBA.

Figura 20. Quantificação do marcador CD206+, realizada no lavado broncoalveolar.
Valores em médias ± EPM. PBS= grupo controle, recebeu PBS; PBS+LLLT= grupo
controle + laser, recebeu PBS e após 6 horas foi irradiado com LLLT; LPS= grupo
lesão, recebeu 5 mg/kg de LPS; LPS+LLLT= grupo lesão + laser, recebeu 5 mg/kg de
LPS e após 6 horas foi irradiado com LLLT. Os animais foram sacrificados 24 horas
após a inoculação de PBS ou LPS. Os resultados foram avaliados utilizando One-Way
ANOVA. *p<0,05 vs PBS, PBS+LLLT. n=11-14
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5.9 Mecânica respiratória
Devido a suas características metabólicas, os macrófagos M2 estimulam
a produção de colágeno. No ambiente pulmonar o excesso de formação de
colágeno pode levar a um desequilíbrio nas propriedades mecânicas do
pulmão.
Os experimentos descritos a seguir foram realizados a fim de observar
se a LLLT poderia gerar alteração na mecânica pulmonar, por um possível
aumento no perfil reparador de macrófagos.

5.9.1 Resistência e elastância do sistema respiratório
A Figura 21 mostra a resistência (A) e elastância (B) do sistema
respiratório. Os grupos foram avaliados 24 horas após a instilação de LPS ou
PBS. Não foram observadas diferenças significativas na resistência ou
elastância entre os grupos.
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Figura 21. Resistência (A) e elastância (B) do sistema respiratório. Valores em médias
± EPM. PBS= grupo controle, recebeu PBS; PBS+LLLT= grupo controle + laser,
recebeu PBS e após 6 horas foi irradiado com LLLT; LPS= grupo lesão, recebeu 5
mg/kg de LPS; LPS+LLLT= grupo lesão + laser, recebeu 5 mg/kg de LPS e após 6
horas foi irradiado com LLLT. Os animais foram sacrificados 24 horas após a
inoculação de PBS ou LPS. Os resultados foram avaliados utilizando One-Way
ANOVA. n=7-8
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5.9.2 Resistência das vias aéreas

A Figura 22 mostra a avaliação da resistência das vias aéreas nos
grupos 24 horas após a instilação de PBS ou LPS. Não se observaram
diferenças significativas entre os grupos.

Figura 22. Resistência das vias aéreas. Valores em médias ± EPM. PBS= grupo
controle, recebeu PBS; PBS+LLLT= grupo controle + laser, recebeu PBS e após 6
horas foi irradiado com LLLT; LPS= grupo lesão, recebeu 5 mg/kg de LPS;
LPS+LLLT= grupo lesão + laser, recebeu 5 mg/kg de LPS e após 6 horas foi irradiado
com LLLT. Os animais foram sacrificados 24 horas após a inoculação de PBS ou LPS.
Os resultados foram avaliados utilizando One-Way ANOVA. n= 7-8

5.9.3 Resistência e elastância do tecido

A Figura 23 demonstra que não foram observadas diferenças
significativas na avaliação realizada para a resistência (A) e elastância (B) do
tecido nos grupos, 24 horas após a instilação de PBS ou LPS.
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Figura 23. Resistência (A) e elastância (B) do tecido. Valores em médias ± EPM.
PBS= grupo controle, recebeu PBS; PBS+LLLT= grupo controle + laser, recebeu PBS
e após 6 horas foi irradiado com LLLT; LPS= grupo lesão, recebeu 5 mg/kg de LPS;
LPS+LLLT= grupo lesão + laser, recebeu 5 mg/kg de LPS e após 6 horas foi irradiado
com LLLT. Os animais foram sacrificados 24 horas após a inoculação de PBS ou LPS.
Os resultados foram avaliados utilizando One-Way ANOVA. n=7-8
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5.10 Quantificação da expressão do mRNA de TGF-β
A expressão de TGF-β aumentou significativamente (p<0,05) após
inoculação de LPS (Figura 24). A terapia laser foi eficaz em bloquear esse
aumento no grupo que recebeu LPS e foi tratado com LLLT.

Figura 24. Expressão de mRNA de TGF-β do tecido pulmonar, realizado por RT-PCR.
Valores em médias ± EPM. PBS= grupo controle, recebeu PBS; PBS+LLLT= grupo
controle + laser, recebeu PBS e após 6 horas foi irradiado com LLLT; LPS= grupo
lesão, recebeu 5mg/kg de LPS; LPS+LLLT= grupo lesão + laser, recebeu 5mg/kg de
LPS e após 6 horas foi irradiado com LLLT. Os animais foram sacrificados 24 horas
após a inoculação de LPS ou PBS. Os resultados foram avaliados utilizando One-Way
ANOVA. *p<0,05 vs PBS, PBS+LLLT, **p<0,05 vs LPS. n=8
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Experimento II: Efeito da LLLT, 7 dias após inoculação de LPS (in vivo)

Foi realizada uma série de experimentos para avaliar se o tratamento
com LLLT, devido sua capacidade de diminuir a infiltração de células
inflamatórias e de alterar o perfil celular, seria capaz de produzir mais colágeno
e alterar a mecânica respiratória.
A expressão proteica de colágeno 1, mecânica respiratória e número de
células do lavado broncoalveolar e no tecido pulmonar foram avaliadas. As
análises foram realizadas sete dias após a inoculação de LPS ou PBS.

5.11 Expressão proteica de colágeno 1
A expressão de colágeno 1 no tecido pulmonar 7 dias após inoculação
de LPS ou PBS e tratamento com LLLT foi semelhante entre os grupos (Figura
25).
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Figura 25. Expressão proteica de colágeno 1, avaliados no homogenato de pulmão
após 7 dias. Os valores são médias ± EPM. PBS= grupo controle, recebeu PBS; LPS=
grupo lesão, recebeu 5 mg/kg de LPS; LPS+LLLT= grupo lesão + laser, recebeu
5mg/kg de LPS e após 6 horas foi irradiado com LLLT. Os resultados foram avaliados
utilizando One-Way ANOVA. n=3

5.12 Mecânica respiratória - experimento de 7 dias
5.12.1 Resistência e elastância do sistema respiratório

A Figura 26 mostra a resistência (A) e elastância (B) do sistema
respiratório. Os grupos foram avaliados 7 dias após a instilação de LPS. Os
resultados mostram que a terapia LLLT não altera a resistência ou elastância
do sistema respiratório quando comparado com o grupo LPS.
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Figura 26. Resistência (A) e elastância (B) do sistema respiratório. Os valores são
médias ± EPM. LPS= grupo lesão, recebeu 5 mg/kg de LPS; LPS+LLLT= grupo lesão
+ laser, recebeu 5 mg/kg de LPS e após 6 horas foi irradiado com LLLT. Os animais
foram sacrificados 7 dias após a inoculação de LPS. Os resultados foram avaliados
utilizando teste t de Student. n=6
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5.12.2 Resistência das vias aéreas

A Figura 27 mostra a avaliação da resistência das vias aéreas nos
grupos 7 dias após a instilação de LPS. Não foi observada diferença
significativa entre os grupos, mostrando que a terapia LLLT não agrava a
resistência das vias aéreas.

Figura 27. Resistência das vias aéreas. Valores em médias ± EPM. LPS= grupo lesão,
recebeu 5 mg/kg de LPS; LPS+LLLT= grupo lesão + laser, recebeu 5 mg/kg de LPS e
após 6 horas foi irradiado com LLLT. Os animais foram sacrificados 7 dias após a
inoculação de LPS. Os resultados foram avaliados utilizando teste t de Student. n=6

78 │Resultados

5.12.3 Resistência e elastância do tecido

Nas Figuras 28 são demonstradas a resistência (A) e elastância (B) do
tecido dos animais, após 7 dias após a inoculação de LPS e tratamento com
LLLT. Não há diferença significativa entre os grupos para nenhuma das
medidas realizadas.

Figura 28. Resistência (A) e elastância (B) das vias aéreas. Valores em médias ±
EPM. LPS= grupo lesão, recebeu 5 mg/kg de LPS; LPS+LLLT= grupo lesão + laser,
recebeu 5 mg/kg de LPS e após 6 horas foi irradiado com LLLT. Os animais foram
sacrificados 7 dias após a inoculação de LPS. Os resultados foram avaliados
utilizando teste t de Student. n=6
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5.13 Avaliação do lavado broncoalveolar (LBA)
O número total de células do LBA 7 dias após inoculação de LPS e
tratamento com LLLT está apresentado na Figura 29. Foi observada uma
diminuição significativa (p<0,05) no total de células do grupo que recebeu
tratamento com LLLT.

Figura 29. Análise de células inflamatórias do lavado broncoalveolar (LBA). O LBA foi
realizado 7 dias após a instilação de LPS. Valores em médias ± EPM. LPS= grupo
lesão, recebeu 5 mg/kg de LPS; LPS+LLLT= grupo lesão + laser, recebeu 5 mg/kg de
LPS e após 6 horas foi irradiado com LLLT. Os resultados foram avaliados utilizando
teste t de Student. **p<0,05 vs LPS. n=6
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5.13.1 Contagem diferencial de células no LBA
O tratamento com LLLT alterou significativamente (p<0,05) o número de
macrófagos (Figura 30A) do LBA do grupo LPS+LLLT, quando comparado com
o grupo LPS. Perfil semelhante foi encontrado na contagem de neutrófilos
(Figura 30B), porém sem diferença significativa entre os grupos.

Figura 30. Contagem diferencial de macrófagos (A) e de neutrófilos (B) do lavado
broncoalveolar. O LBA foi realizado 7 dias após a instilação de LPS. Valores em
médias ± EPM. LPS= grupo lesão, recebeu 5 mg/kg de LPS; LPS+LLLT= grupo lesão
+ laser, recebeu 5 mg/kg de LPS e após 6 horas foi irradiado com LLLT. Os resultados
foram avaliados utilizando teste t de Student. *p<0,05 vs LPS. n=6
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Experimento III: Efeito da LLLT em macrófagos peritoneais (in vitro)

5.14 Avaliação da resposta inflamatória por meio da expressão gênica das
citocinas TNF-α, IL-1β e IL-6

Nos macrófagos peritoneais expostos a LPS, houve um aumento
significativo da expressão gênica das citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-1β,
IL-6, comparada com os grupos controle (CTL, CTL+LLLT). O tratamento com
LLLT foi capaz de inibir esse aumento no grupo que recebeu LPS (Figura 31).

82 │Resultados

A

B

C

Figura 31. Expressão de mRNA de TNF-α (A), IL-1β (B) e IL-6 (C) nos macrófagos
peritoneais in vitro. CTL= controle, macrófagos mantidos em meio RPMI; CTL+LLLT=
macrófagos irradiados com LLLT; LPS= macrófagos tratados com LPS; LPS+LLLT=
macrófagos tratados com LPS e irradiados com LLLT. Os resultados foram avaliados
utilizando One-Way ANOVA. *p<0,05 vs CTL, CTL+LLLT; **p<0,05 vs LPS. n =4
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5.15 Análises da expressão gênica de HIF-1α, marcador do fenótipo M1
O fator de transcrição HIF-1α, envolvido na polarização de M1,
apresentou um aumento significativo no grupo que recebeu LPS em
comparação com os grupos CTL, CTL+LLLT. A LLLT inibiu esse aumento no
grupo LPS+LLLT (Figura 32).

Figura 32. Efeito da irradiação LLLT na expressão relativa de mRNA de HIF-1α nos
macrófagos peritoneais in vitro. CTL= controle, macrófagos mantidos em meio RPMI;
CTL+LLLT= macrófagos irradiados com LLLT; LPS= macrófagos tratados com LPS;
LPS+LLLT= macrófagos tratados com LPS e irradiados com LLLT. Os resultados
foram avaliados utilizando One-Way ANOVA. *p<0,05 vs CTL, CTL+LLLT; **p<0,05 vs
LPS. n =4
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5.16 Análises da expressão gênica de PGC-1β, marcador do fenótipo M2
O fator de transcrição PGC-1β, envolvido na polarização de M2,
apresentou um aumento significativo (p<0,05) de expressão no grupo que
recebeu LPS quando comparado com os grupos CTL e CTL+LLLT. A
irradiação LLLT diminuiu sua expressão no grupo LPS+LLLT (Figura 33).

Figura 33. Expressão de mRNA de PGC-1β nos macrófagos peritoneais in vitro. CTL=
controle, macrófagos mantidos em meio RPMI; CTL+LLLT= macrófagos irradiados
com LLLT; LPS= macrófagos tratados com LPS; LPS+LLLT= macrófagos tratados
com LPS e irradiados com LLLT. Os resultados foram avaliados utilizando One-Way
ANOVA.
*p<0,05
vs
CTL,
CTL+LLLT;
**p<0,05
vs
LPS.
n
=4

6 Discussão
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A terapia laser de baixa intensidade tem sido utilizada clinicamente por
sua capacidade de aumentar a viabilidade de retalho cutâneo(53-57), estimular a
regeneração nervosa(58-60) e o reparo ósseo(61-63). Seus efeitos antiinflamatórios estão relacionados à sua capacidade de modular mediadores da
imunidade

humoral

como

citocinas(45,50,64,65)

e

diminuir

infiltração

de

leucócitos(66).
Os dados referentes ao uso de LLLT em processos inflamatórios em vias
respiratórias, no entanto, são bem mais escassos e pouco se sabe sobre a sua
utilidade no tratamento da lesão pulmonar aguda. Foi essa ausência de dados
sólidos que motivou a realização deste projeto.
Para estudar o mecanismo de ação do laser 660 nm na inflamação
pulmonar, mais especificamente na transição inflamação-reparo com foco em
macrófagos, foi utilizado um modelo experimental de LPA por instilação
intratraqueal de LPS (5 mg/kg)(67-70). Esse modelo foi escolhido porque, ao
mesmo tempo em que é um modelo bem caracterizado na literatura, seu uso
em estudos com LLLT foi pouco explorado. Além disso, o tamanho dos
camundongos permite que todo o campo pulmonar seja irradiado.
A localização anatômica da aplicação da irradiação laser utilizada neste
trabalho é inédita neste modelo. A irradiação ocorreu em 2 pontos, uma em
cada lateral do corpo na linha média pulmonar, para que a radiação atingisse a
maior extensão de parênquima pulmonar. Os estudos encontrados na literatura
apenas mostram a aplicação da irradiação sobre os brônquios (45,46,71).
Decidimos irradiar os animais 6 horas após o início da inflamação visto que
neste tempo a instilação intratraqueal de LPS gera uma condição pulmonar já
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alterada, com aumento da permeabilidade pulmonar, aumento na produção de
TNF-α e MCP-1, e produção de outras citocinas e quimiocinas(68).
O modelo de LPA induzido por instilação de LPS intratraqueal é
caracterizado in vivo por uma fase inicial, onde ocorre um aumento de células
PMN, albumina, citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8, MCP-1,
MIP-1) no lavado broncoalveolar, e uma fase mais tardia (entre 24 e 48 horas)
após a instilação caracterizada por normalização da concentração de citocinas
no LBA com aumento no número de PMN, monócitos, macrófagos e
linfócitos(72), além de alterações na mecânica respiratória associada com a
deposição de colágeno(67).
No presente modelo experimental, foi observada uma marcante resposta
inflamatória pulmonar, 24 horas após instilação de LPS. A lesão pulmonar foi
caracterizada por um aumento de células inflamatórias nas vias aéreas distais,
com um intenso infiltrado de PMN na região perivascular e a presença de
macrófagos no LBA. Essa reação foi acompanhada por um aumento de
citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL-1β, IL-6), anti-inflamatórias (IL-10) e
quimiocinas (MCP-1). Deste modo, o modelo utilizado neste trabalho, mostrouse confiável e adequado para o nosso propósito.

6.1 Efeito da LLLT sobre a lesão pulmonar aguda
Para avaliar o efeito da LLLT na inflamação pulmonar aguda foram
analisados o infiltrado inflamatório, o perfil de citocinas e quimiocinas, a
polarização de macrófagos e a mecânica pulmonar. Os dados apresentados
neste trabalho mostraram que a terapia laser é capaz de diminuir o número de
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células totais no infiltrado peribronquiolar. Na contagem diferencial ocorreu uma
diminuição significativa das células polimorfonucleares do grupo irradiado
comparado com o grupo LPS. Esses resultados demonstram que a terapia
laser exerceu efeito anti-inflamatório no infiltrado pulmonar na fluência utilizada,
uma

vez

que

estratégias

destinadas

a

diminuir

a

infiltração

de

polimorfonucleares no pulmão são eficazes para diminuir a lesão pulmonar (73).
Quantificamos a expressão do marcador de superfície de macrófagos
F4/80 para confirmar a diminuição do infiltrado inflamatório. Outros autores
utilizaram mieloperoxidase (MPO) como marcador de infiltração tecidual de
leucócitos, no entanto, macrófagos e neutrófilos podem liberar MPO para o
meio extracelular durante sua migração através da membrana basal, o que
torna comprometedora a sua utilização como indicador de presença tecidual de
leucócitos(74). O processo inflamatório pulmonar desenvolvido no grupo LPS
aumentou significativamente a expressão do F4/80, que foi inibida pela terapia
laser no grupo LPS+LLLT. Assim, por este parâmetro, podemos confirmar que
a terapia laser de baixa intensidade foi eficaz em diminuir o influxo de
macrófagos e, consequentemente, o processo inflamatório.
Outra forma de avaliar a resposta inflamatória dá-se por meio da
contagem de células no lavado broncoalveolar (LBA)(75). O presente estudo
demonstrou uma diminuição significativa nas células totais do lavado
broncoalveolar no grupo LLLT+LPS avaliados 24 horas após exposição ao
LPS. Na contagem diferencial também foi possível observar uma diminuição no
número de macrófagos do grupo LPS+LLLT comparado com o grupo LPS.
Estudos realizados por Mafra de Lima et al. (2010)(48) apresentam resultados
semelhantes aos do presente estudo. Eles utilizaram um laser 650 nm com 1,3
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J/cm2, uma hora após o início da inflamação pulmonar por inalação de LPS (0.3
mg mL-1) e observaram uma diminuição de neutrófilos alveolares após 4 horas.
Em outro estudo Mafra de Lima et al. (2011)(49) observaram uma diminuição de
neutrófilos no tratamento com laser 660 nm na dose de 4,5 J/cm2, 3 horas após
aerossol de LPS (0,3 mg mL-1) ou TNF-α.
Em síntese, este trabalho mostrou que a LLLT é capaz de reduzir o
infiltrado inflamatório, diminuindo significativamente o número de neutrófilos
peribronquiolares, de macrófagos no LBA e no macerado do tecido avaliado
pelo marcador F4/80, diminuindo assim a magnitude da resposta inflamatória.
O próximo passo foi verificar qual mecanismo de ação a irradiação laser
exerceu para diminuir o infiltrado inflamatório. Para essa resposta, foi verificada
a participação da molécula de adesão ICAM, uma glicoproteína que é expressa
em células endoteliais e leucócitos(76). No tecido pulmonar, é encontrada em
ambas as células epiteliais alveolares, tipo I (células escamosas) e tipo II
(células produtoras de surfactante) e macrófagos. No entanto, macrófagos
alveolares expressam baixos níveis de ICAM-1, que podem ser regulados
positivamente (upregulated) após o início do processo inflamatório(77).
Foi observado um aumento desta molécula de adesão nos animais que
receberam LPS, entretanto os animais tratados com terapia laser não
mostraram diminuição nos seus níveis. Beck-Schimmeretal et al. (1997)(78),
observaram em seus estudos que a expressão de ICAM-1 está aumentada nas
vias aéreas 6 horas após a instilação de LPS. No entanto, esse aumento não
se deve a produção por macrófagos, já que os macrófagos alveolares
apresentam um pico de expressão de ICAM 2 horas após a aplicação de LPS,
seguido por uma diminuição da expressão. Em um trabalho recente Mafra-Lima
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et al. (2013)(71), observaram a diminuição da expressão de ICAM no tecido
pulmonar 2 horas após isquemia e reperfusão dos animais que foram
irradiados com 5,4 J/cm2 meia hora após o início da lesão. A discrepância de
nossos resultados com aqueles aqui citados pode estar relacionada com a
diferença de tempos de coleta, uma vez que optamos por coletar 24 horas após
indução da lesão. Porém, não descartamos a possibilidade da diminuição do
infiltrado inflamatório ser devido à diminuição de outras moléculas envolvidas
no processo de adesão e rolamento de leucócitos, como as caderinas,
selectinas, imunoglobulinas, e as integrinas.
Outro potente fator envolvido no recrutamento de monócitos para o
pulmão inflamado é a proteína quimiotática quimioatraente de monócitos-1
(MCP-1 ou CCL2)(79). Nos grupos em que a inflamação pulmonar foi induzida
observou-se um aumento na expressão de MCP-1, que foi reduzida
significativamente pela irradiação laser. É possível que esse seja um dos
mecanismos pelo qual a LLLT reduziu o número de células inflamatórias no
pulmão.

6.2 Efeito da LLLT na imunidade humoral
Até o momento, foi mostrado que os animais tratados com LLLT
apresentaram uma diminuição do processo inflamatório, em parte devido à
diminuição da quimiocina MCP-1. Desta forma, o próximo passo foi verificar o
efeito do laser sobre a resposta humoral.
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Uma complexa cascata de citocinas pró-inflamatórias e outros
compostos iniciam e amplificam a resposta inflamatória gerando lesão
pulmonar aguda e a síndrome do desconforto respiratório agudo (1).
Neste estudo, como esperado, detectamos um aumento significativo da
expressão de diversas citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL-1β, IL-6), tanto em
sua expressão gênica quanto proteica. O aumento da citocina anti-inflamatória
(IL-10) também era esperado, já que essa citocina aumenta secundariamente o
estímulo pró-inflamatório. Corroborando dados de outros autores(6,45,49),
mostramos que a LLLT foi eficaz em atenuar a expressão dessas citocinas na
lesão pulmonar aguda. Esses mesmos achados podem ser observados em
estudos que utilizaram outros modelos de inflamação (65,80-82).
Alguns autores sugerem que este efeito inibidor na síntese de citocinas
se deve a uma ação negativa direta da LLLT na ativação dos fatores de
transcrição NF-B, HIF-1 e/ou ao seu efeito antioxidante (32). Baseado nos
achados clínicos que demonstram que a LLLT não só exerce um efeito antiinflamatório, mas também estimula o reparo tecidual, procuramos indícios que
a LLLT pudesse exercer esses efeitos benéficos agindo na polarização de
macrófagos, já que essas células são fundamentais na condução da resposta
inflamatória para um padrão reparador.

6.3 Efeito da LLLT na polarização de macrófagos
Como relatado anteriormente o número de macrófagos avaliado no
infiltrado inflamatório é grande. Eles desempenham um papel crítico tanto na
resposta imune inata quanto adaptativa, pois não só iniciam como também
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acentuam a resposta inflamatória após lesão tecidual, com envolvimento na
resolução e reparo da lesão(83). A resposta inflamatória excessiva e não
compensada torna-se prejudicial e retarda o processo de cura(30).
A exposição de macrófagos a LPS e IFN-y leva estas células a um perfil
de ativação clássico, diferenciando-se em macrófagos M1. Nesse fenótipo, a
energia respiratória requerida por essas células é rapidamente fornecida por
vias glicolíticas, controladas pelo fator indutor de hipóxia 1α (HIF-1α).
Macrófagos M1 também são caracterizados pela produção de citocinas próinflamatórias (IL-1β, TNF-α, IL-6) e indução de iNOS (NOS2). Além disso, a Larginina é metabolizada pela enzima óxido nítrico sintase (NOS 3) em L-citrulina
e óxido nítrico (NO)(21,83,84).
Por outro lado, as citocinas de perfil Th2 como IL-4 e IL-13 podem ativar
STAT6 para promover a maturação de macrófagos por uma via alternativa,
neutralizando a inflamação exacerbada e promovendo o reparo de tecidos (85).
Em analogia à resposta Th2, esses macrófagos são chamados M2 e são
caracterizados pela expressão em sua superfície de receptores de manose e
secreção de citocinas anti-inflamatórias, como IL-10(86-88). Nestes macrófagos,
pela ação de PGC-1 (coativador de transcrição gênica), há um desvio no
metabolismo para utilização de ácidos graxos como principal substrato
energético(30,87). Outro fato importante é o aumento da atividade e expressão da
arginase, o que desvia o metabolismo de L-arginina para ornitina e ureia, que
serão convertidos posteriormente à prolina, precursor da síntese de
colágeno(26).
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Os mecanismos moleculares que estão envolvidos na ativação de
macrófagos e na plasticidade fenotípica ainda não são completamente
entendidos. No entanto, funções distintas levam a diferentes processos que
resultam em macrófagos funcionalmente polarizados em células M1 e M2 (21,89).
Os dados apresentados neste estudo demonstram que o grupo irradiado
com LLLT exibiu uma modulação nos marcadores do perfil de macrófagos M1 e
M2. O grupo LPS+LLLT exibiu uma diminuição dos marcadores IL-1β, TNF-α,
IL-6 e HIF-1α, característica do perfil M1, e ao mesmo tempo mostrou uma alta
expressão de arginase-1, características do perfil M2.
Estudos mostraram que a expressão de Ly6C e CD11 identifica um
subconjunto de monócitos que expressam níveis elevados de receptores de
quimiocina CC-2 (CCR2) que são recrutados para os locais de inflamação onde
se diferenciam em macrófagos pró-inflamatórios(21,90,91). No presente estudo foi
avaliado o marcador de monócitos CD14+ e a expressão de Ly6C+ e CCR2
destes monócitos, para quantificar e diferenciar a população de macrófagos
M1. Além disso, foi utilizado o receptor de superfície de manose como
marcador de macrófagos M2 (CD206).
Foi demonstrado que houve um aumento da expressão de Ly6C+ e
CCR2 na população de monócitos CD14 + nos grupos que receberam LPS em
relação aos grupos que receberam PBS. A análise do receptor de manose
(CD206) para esta população de monócitos (CD14 +) resultou em menor
expressão desse marcador nos grupos inoculados com LPS, não sendo
modulado pela LLLT.
Este trabalho foi o primeiro a avaliar a influência da terapia laser sobre
marcadores de superfície de macrófagos. Estudos recentes mostram que os
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macrófagos podem ser polarizados para um estado 'M2-like', que compartilha
algumas, mas não todas as características da assinatura de células M2. Vários
estímulos, tais como complexo imune, juntamente com IL-1β ou LPS,
glicocorticóides, TGF-β e IL-10, resultam em fenótipos funcionais “M2-like” que
compartilham propriedades com macrófagos ativados com IL-4 ou IL-13(27,86).
Assim como ocorreu no presente trabalho onde foi observado um
aumento da expressão de IL-10 nos grupos que receberam LPS, e uma
redução no grupo irradiado com LLLT, Mosser et al. (2003)(92), mostraram que
macrófagos expostos a LPS podem exibir níveis elevados de citocinas próinflamatórias com a concomitante produção de citocina IL-10, caracterizando
uma resposta “M2- like”.
Embora não se tenham observado mudanças nos marcadores de M2
analisados neste estudo, acredita-se que o laser atue na polarização de
macrófagos, mostrado aqui pela diminuição significativa de marcadores do
perfil M1 e aumento de arginase 1 (M2). Ainda não são totalmente esclarecidos
os mecanismos pelos quais a terapia laser atua na diminuição da inflamação e
aceleração do processo de cura. No entanto, nossos dados sugerem que a
mudança no perfil de macrófagos seja a chave para alterar o ambiente de próinflamatório para anti-inflamatório, sem prejudicar a função dos tecidos.

6.4 Efeito da LLLT na mecânica pulmonar
Conforme discutido acima, observou-se que a LLLT induz uma
modulação do perfil de macrófagos voltado para resposta M2, que são
considerados pró-fibróticos em determinadas condições. Muitas vezes na
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cicatrização anormal, quando ocorre um desequilíbrio no subtipo de macrófago,
uma polarização dominante M2 encontra-se presente. Este desequilíbrio pode
ocorrer em vários tecidos, incluindo no pulmão durante o desenvolvimento de
fibrose pulmonar(83).
Para confirmar se a mudança de perfil de macrófagos neste modelo
poderia resultar em fibrose pulmonar e prejudicar a função respiratória, foram
analisados os níveis de expressão de TGF-β, colágeno tipo 1 e mecânica
respiratória.
Os resultados do presente estudo mostraram que a inoculação de LPS
não alterou nenhum parâmetro da mecânica respiratória (resistência ou
elastância) em 24 horas ou sete dias no modelo utilizado. Similar a estes
achados, outros estudos relatam que o LPS não teve efeito sobre os
parâmetros pulmonares(93,94). Um estudo recente que avaliou os efeitos da
inalação de LPS (5 mg/mL) em camundongos descreveu alterações na função
pulmonar a partir de 48 horas, que voltaram aos níveis basais entre 72 a 96
horas(95). Os resultados apresentados aqui corroboram estes dados, já que não
encontramos diferença significativa em 24 horas ou mais tardiamente em 7
dias. Contrariamente a estes estudos, Monção-Ribeiro et al. (2011)(67)
utilizaram um modelo experimental onde inocularam 60 µg de LPS
intratraqueal. Após 24 horas do desafio foram observadas mudanças na
mecânica respiratória nos parâmetros de viscoelastância, elastância estática e
dinâmica, porém não foi observada diferença na resistência das vias aéreas.
Gonçalvez et al. (2012)(96) observaram um aumento significativo da resistência
e elastância 48 horas após a inoculação de 200 µg de LPS intratraqueal.
Contudo é difícil a comparação já que as doses de LPS utilizadas, o modelo do
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ventilador e os parâmetros analisados são distintos. Assim, sugere-se que o
modelo animal aqui empregado é capaz de gerar alterações histopatológicas,
aumento de células infiltradas e inflamação compatível com a lesão pulmonar
aguda, porém não foi adequado para promover alterações na função pulmonar
ou estas alterações ocorrem apenas após as 24 horas. No entanto, é
importante ressaltar que o efeito positivo da LLLT na inflamação não prejudicou
a mecânica pulmonar, além de ser eficiente na diminuição de células
inflamatórias do LBA no grupo LLLT dos animais avaliados no sétimo dia,
mostrando mais um benefício da sua aplicação.
Outro dado deste estudo que apoia os achados acima descritos é a
diminuição significativa da expressão de TGF-β no grupo irradiado com LLLT,
avaliada em 24 horas. TGF-β é um fator pró-fibrótico que aumenta a
proliferação de fibroblastos e é conhecido por ser um potente estimulador da
deposição de colágeno. Seu aumento pode levar a anormalidades da função
pulmonar(97). Considerando o fato relatado e com intuito de confirmar a
informação que a terapia laser não prejudicaria a mecânica pulmonar por
aumentar deposição de colágeno 1, foi analisada sua expressão proteica no
sétimo dia e não observamos diferença significativa entre os grupos avaliados.

6.5 Efeito da LLLT em macrófagos - estudo in vitro
Os estudos in vivo sugerem que a LLLT pode alterar o fenótipo de
macrófagos. Para melhor compreender e confirmar os mecanismos pelo qual
essa alteração ocorre os efeitos da LLLT foram também avaliados in vitro.
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Uma série de estudos foi realizada para o desenvolvimento de uma
técnica de irradiação de modo que a placa de cultura (35 mm) cultivada com
1x106 células/mL recebesse a mesma quantidade de radiação (apêndice A).
Para realizar esse método foi necessário utilizar outro modelo de laser (MM
Optics Ltda®), onde a área do feixe (0,04 cm²) é maior e mais apropriada para
este fim. Foi testada a mesma fluência (10 J/cm2) realizada no experimento in
vivo, em momentos diferentes (1 e 6 horas), com coleta das células em 6 e 24
horas, respectivamente. No entanto, não observamos resultados positivos da
LLLT nos modelos testados (apêndice A).
Não existe um consenso sobre os métodos para irradiação de células in
vitro, contudo, alguns trabalhos têm mostrado o efeito anti-inflamatório de
diferentes parâmetros e tipos de laser em estudos sobre macrófagos(49,98,99). A
partir dos resultados iniciais e das metodologias de irradiação testadas in vitro,
foi utilizado o método empregado por Karu TI et al. (1997)(100), que irradiou
células em suspensão. Também foi necessário modificar alguns parâmetros de
irradiação como potência de saída e tempo, já que ocorre uma elevada taxa de
absorção da luz em tecidos superficiais, o que poderia causar danos às células
in vitro(101). No entanto foi mantida a fluência próxima da empregada in vivo
(11,5 J/cm2).
O presente estudo analisou o efeito da irradiação laser (660 nm)
aplicado sobre a suspensão de macrófagos peritoneais imediatamente após a
estimulação com LPS. A exposição in vitro de macrófagos ao LPS promove um
fenótipo inflamatório com síntese de uma variedade de fatores como citocinas,
quimiocinas e indução de iNOS(99,102). Deste modo, a metodologia exibida
mostrou-se adequada aos propósitos do presente estudo.
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Neste trabalho foi avaliada a atuação do laser na expressão gênica de
citocinas inflamatórias e em marcadores relacionados às subpopulações de
macrófagos M1 e M2. Foi demonstrado que ocorreu um aumento na expressão
de citocinas inflamatórias TNF-α, IL-1β, IL- 6 uma hora após exposição ao LPS.
A LLLT foi eficaz em inibir o aumento dessas citocinas no grupo LPS+LLLT, e
não alterou a expressão destes genes no grupo sem LPS.
Outros estudos confirmaram a eficiência da terapia laser na diminuição
de citocinas inflamatórias. Gavish et al. (2008)(99), observaram que a LLLT (780
nm) na fluência de 2,2 J/cm2 foi capaz de diminuir mediadores inflamatórios em
macrófagos estimulados com LPS. Huang et al. (2011)(103), também
demonstraram uma modulação de citocinas inflamatórias em células ósseas
após irradiação laser (920 nm) na fluência de 5 e 10 J/cm2.
Comprovada a eficiência do laser (660 nm) em inibir a expressão de
citocinas pró-inflamatórias, o próximo passo foi avaliar outros genes
relacionados com o fenótipo de macrófagos M1 e M2. Desta forma, procedeuse à análise da expressão de HIF-1α, como representante da ativação clássica,
e de PGC-1β da ativação alternativa. As células irradiadas com LLLT
mostraram uma diminuição significativa da expressão de HIF-1α. No entanto a
expressão de PGC-1β apresentou-se aumentada no grupo LPS e não foi
modulada pela terapia laser.
Sabe-se que células pertencentes à linhagem dos monócitos e
macrófagos têm sido reconhecidas como heterogêneas porque não foram
identificados subconjuntos de linhagens definidas. A heterogeneidade de
macrófagos é susceptível de refletir a plasticidade e versatilidade destas
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células em resposta à exposição a sinais do microambiente (27). Também tem
sido reconhecido que pode ocorrer uma seleção de subtipo de macrófago. Os
monócitos

inflamatórios

(monócitos

CCR2 +

Ly6C+)

são

recrutados

e

diferenciam-se em macrófagos inflamatórios no local da lesão(21).
Neste contexto, acredita-se que a heterogeneidade das populações M2,
o recrutamento de perfis de macrófagos definidos e o pouco tempo que os
macrófagos in vitro foram coletados para as análises, não foram suficientes
para uma mudança definida do perfil. Porém os dados apresentados
anteriormente

mostram uma

diminuição

acentuada

da

expressão

de

marcadores relacionados ao fenótipo M1.
Este estudo mostrou que a irradiação LLLT é capaz de diminuir a
resposta inflamatória pulmonar por modular o perfil de macrófagos. Devido à
plasticidade de macrófagos e à capacidade de diferenciação em subgrupos M2,
existe um vasto repertório de citocinas, quimiocinas, receptores de quimiocinas
e de membrana, que devem ser avaliados para melhor definir o perfil gerado
pela irradiação laser e o seu exato benefício como terapia anti-inflamatória nas
mais diversas patologias.

6.6 Considerações
Um novo ponto de vista sobre como a LLLT atua na inflamação foi
sugerido neste estudo. Este trabalho propõe um diferente mecanismo de ação
do laser relacionado à polarização e à resposta Th1 e Th2.
O entendimento sobre a ação da LLLT em doenças inflamatórias é de
grande relevância. É necessário apurar o comportamento de células do sistema
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imune expostas a este tipo de radiação para se descobrir o real potencial dessa
terapia e seu correto uso em diversas patologias.
Este trabalho apresentou algumas limitações que serão a seguir
expostas para uma melhor compreensão dos nossos dados e um futuro estudo
relacionado à polarização de macrófagos.
Vários marcadores podem ser utilizados para classificar as subclasses
de monócitos. Estudos mostraram que os monócitos são divididos em
subclasses de acordo com a expressão de marcadores de superfície CD14 e
CD16. CD14+ é um marcador de monócitos clássicos, enquanto que os
monócitos não clássicos apresentam menor expressão CD14 e maior de
CD16(104).
Ao investigar a subpopulação de monócitos CD14, estão apenas sendo
avaliados os macrófagos pró-inflamatórios que não apresentam expressões
significativas dos marcadores de macrófagos M2. Uma vez que as
subpopulações de macrófagos são heterogêneas, a análise de outros
marcadores principalmente da população CD16 poderia ser mais fidedigna.
Outra limitação a ser considerada é o estudo realizado in vitro. A
utilização de macrófagos peritoneais não permite concluir o que realmente
ocorreu no pulmão. Este modelo foi utilizado, pois a quantidade de macrófagos
residentes no pulmão de camundongos não seria suficiente para as análises.
Apesar das limitações, este estudo ajuda a entender os mecanismos de
atuação da LLLT e abre uma porta para novos esclarecimentos sobre como o
laser poderia interferir na polarização de macrófagos e seu uso adequado
como

terapia

coadjuvante

em

vários

processos

inflamatórios.

7 Conclusões
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A LLLT mostrou-se capaz de diminuir a inflamação pulmonar aguda,
induzida por LPS, agindo em vários mecanismos:
 Atenuando o influxo de células inflamatórias na região
peribronquiolar e LBA;
 Diminuindo a secreção de citocinas e quimiocinas;
 Reduzindo a resposta Th1 e favorecendo um perfil Th2;
Esse efeito benéfico não levou à fibrose pulmonar, pois não houve
prejuízo à mecânica pulmonar avaliada em 24 horas e em 7 dias.
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Apêndices│ 119

Para investigar o efeito do LLLT em cultura de células de macrófagos
peritoneais, foram realizados experimentos em diferentes tempos.
Primeiramente avaliamos o efeito da LLLT, em macrófagos peritoneais
de camundongos C57BL, (a cultura primaria das células fora descrita na
metodologia no item 4.2). Uma vez aderidas nas placas de cultura de 35 mm,
as células foram tratadas com 1 µg/mL de LPS. Após 6 horas as células foram
expostas a irradiação laser, de modo que a distância do spot até a placa fosse
suficiente para atingir do todo o seu diâmetro. Assim, todas as células estariam
expostas à mesma dosimetria (Figura 34). Em 24 horas as células foram
armazenadas para posterior análise.

K = distância do spot ao fundo da placa
K = x-y
Sendo 8,5° diverg do feixe
Tg 8,5 = 17,5/x
X= 117,09
Tg 8,5 = 1,59/y
Y=10,63
K= 106,46

Figura 34. Cálculo para entrega de fluência em uma placa de 35 mm

A Figura 35 mostra um aumento na expressão gênica de TNF-α (A), IL1β (B) nos macrófagos peritoneais expostos a LPS por 24 horas em relação
aos grupos CTL e CTL+LLLT. O grupo LPS+LLLT não foi capaz de diminuir a
expressão desses genes, quando aplicado após 6 horas do LPS.
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A

B

Figura 35. Expressão de mRNA de TNF-α (A), IL-1β (B), em relação à expressão de
β2M nos macrófagos peritoneais in vitro. CTL= controle, macrófagos mantidos em
meio RPMI; CTL+LLLT= macrófagos irradiados com LLLT; LPS= macrófagos tratados
com LPS; LPS+LLLT= macrófagos tratados com LPS e irradiados com LLLT. *p <0,05
vs CTL, CTL+LLLT. n =6
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A Figura 36 mostra que não houve modulação significativa na
expressão de IL-10 em células tratadas com LLLT comparadas com o grupo
LPS.

Figura 36. Expressão de mRNA de IL-10 em relação à expressão de β2M nos
macrófagos peritoneais in vitro. CTL= controle, macrófagos mantidos em meio RPMI;
CTL+LLLT= macrófagos irradiados com LLLT; LPS= macrófagos tratados com LPS;
LPS+LLLT= macrófagos tratados com LPS e irradiados com LLLT. *p <0,05 vs CTL,
CTL+LLLT. n =6
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A Figura 37 mostra uma diminuição da expressão gênica de HIF-1α,
marcador do fenótipo M1, no grupo exposto ao LPS em relação ao grupo
controle (CTL). Esta análise foi realizada em cultura de macrófagos peritoneais,
tratados com LLLT, 6 horas após exposição ao LPS.

Figura 37. Expressão de mRNA de HIF-1α em relação à expressão de β2M nos
macrófagos peritoneais in vitro. CTL= controle, macrófagos mantidos em meio RPMI;
CTL+LLLT= macrófagos irradiados com LLLT; LPS= macrófagos tratados com LPS;
LPS+LLLT= macrófagos tratados com LPS e irradiados com LLLT. *p <0,05 vs LPS. n
=6
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Na Figura 38 podemos notar uma diminuição significativa (p<0,05) da
expressão gênica de PGC-1β, marcador do fenótipo M2, nos grupos que
receberam LPS, quando comparado com o grupo controle.

Figura 38. Expressão de mRNA de PGC-1β em relação à expressão de β2M nos
macrófagos peritoneais in vitro. CTL= controle, macrófagos mantidos em meio RPMI;
CTL+LLLT= macrófagos irradiados com LLLT; LPS= macrófagos tratados com LPS;
LPS+LLLT= macrófagos tratados com LPS e irradiados com LLLT. *p <0,05 vs LPS,
LPS+LLLT. n =6
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Tendo em vista que os resultados in vitro avaliados em 24 horas não
confirmaram os dados apresentados in vivo, alteramos o tempo de irradiação
para 1 hora após LPS, com análise em 6 horas, com o intuito de compreender
se as alterações ocorriam mais cedo. O método de irradiação utilizado foi o
mesmo exibido na Figura 34.
A Figura 39 mostra os níveis de expressão de IL-6. Podemos observar
que ocorreu um aumento da expressão gênica dessa citocina nos grupo que
receberam LPS comparado com o grupo CTL, porém a LLLT não alterou a
expressão nos parâmetros utilizados.

Figura 39. Efeito da irradiação LLLT na expressão relativa de mRNA de IL-6 em
relação à expressão de β2M nos macrófagos peritoneais in vitro. CTL= controle,
macrófagos mantidos em meio RPMI; CTL+LLLT= macrófagos irradiados com LLLT;
LPS= macrófagos tratados com LPS; LPS+LLLT: macrófagos tratados com LPS e
irradiados com LLLT. * p <0,05 vs CTL, CTL+LLLT. n =4
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A Figura 40 mostra os níveis de expressão gênica de IL-10. Podemos
observar que ocorreu um aumento desta citocina nos grupos que receberam
LPS, no entanto, o tratamento com LLLT não foi capaz de modular a expressão
de IL-10 quando comparada com o grupo LPS.

Figura 40. Expressão de mRNA de IL-10 em relação à expressão de β2M nos
macrófagos peritoneais in vitro. CTL= controle, macrófagos mantidos em meio RPMI;
CTL+LLLT= macrófagos irradiados com LLLT; LPS= macrófagos tratados com LPS;
LPS+LLLT= macrófagos tratados com LPS e irradiados com LLLT. *p <0,05 vs CTL,
CTL+LLLT. n =4

Esses resultados demonstraram que a terapia laser aplicada em
macrófagos peritoneais nos mesmos parâmetros utilizados no experimento in
vivo, não foi suficiente para alterar a expressão gênica de citocinas
inflamatórias. A partir destes dados, resolveu-se alterar o método de irradiação
e parâmetros do laser.

APÊNDICE B

