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RESUMO 

 

DESIDERÁ, A.C. Avaliação do uso de laser terapia de baixa intensidade na alodinia mecânica, 

na hiperalgesia orofacial e na expressão de gelatinases no gânglio trigeminal em ratos 

portadores de inflamação da articulação temporomandibular. 

A sintomatologia dolorosa é um dos principais estímulos capaz de caracterizar ações nocivas e, 

portanto, é um importante mecanismo de defesa. No estudo da dor orofacial, as alterações 

musculoesqueléticas de cabeça, pescoço e face caracterizam um grupo de sintomatologia dolorosa, 

denominadas de Disfunções Temporomandibulares (DTMs). As DTMs possuem etiologia 

multifatorial, incluindo alterações estruturais, sensoriais e influências emocionais-motivacionais, 

atingindo cada vez mais indivíduos na sociedade atual. Para o tratamento desta patologia é 

necessário o conhecimento detalhado dos mecanismos moleculares e fisiológicos envolvidos, os 

quais têm sido objetivo de alguns pesquisadores nos últimos anos. Entretanto, ainda se faz necessário 

a continuidade deste estudo para caracterização minuciosa das DTMs, com novas possibilidades de 

intervenção e tratamento da sintomatologia dolorosa. Como principais fatores associados à DTM, a 

inflamação e as alterações estruturais e moleculares da articulação temporomandibular (ATM) 

desempenham importante papel nesta patologia. Ainda, sabe-se que a dor, em particular a dor 

inflamatória, promove a ativação de mecanismos locais e sistêmicos, os quais liberam mensageiros 

fundamentais para a modulação da resposta do organismo, como proteínas e citocinas inflamatórias 

gerando a inflamação propriamente dita. Segundo a literatura, durante o estabelecimento da resposta 

inflamatória, muitas proteínas, principalmente as denominadas, metaloproteinases da matriz 

extracelular (MMPs), são responsáveis pela reabsorção de colágeno, e de outras macromoléculas 

estão intimamente envolvidas neste processo. Além disso, as MMPs também participam da 

reorganização no sistema nervoso que ocorre juntamente com os processos inflamatórios 
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persistentes. Desde meados da década de 90, tem sido utilizado com considerável sucesso a 

laserterapia de baixa intensidade para o tratamento das DTMs na clínica odontológica. Dentro desta 

perspectiva, estudos demonstraram que este método de tratamento possui atividade antiinflamatória e 

colaboram no reparo tecidual. Estudo recente demonstrou que o desenvolvimento da inflamação 

bilateral das ATMs promoveu alteração das MMPs no gânglio trigeminal, bem como desencadeou 

um processo de alodinia mecânica e hiperalgesia orofacial. Desta forma, o presente projeto teve 

como objetivo, verificar se o uso da laserterapia de baixa intensidade (LLLT) altera a expressão das 

MMPs no gânglio trigeminal, nas diferentes fases de desenvolvimento da inflamação intraarticular, 

(1, 3, 5, 7 e 10 dias) bem como na alodinia mecânica e da hiperalgesia orofacial em ratos. Os 

resultados obtidos neste trabalho mostraram que a LLLT em ratos inflamação persistente das ATMs, 

induzida por administração de Adjuvante Completo de Freund, reduziu a alodinia mecânica, avaliada 

pelo teste de von Frey, bem como a hiperalgesia orofacial no teste da formalina. Adicionalmente, 

observou-se redução do aumento da MMP-9 e da MMP-2, nos ratos tratados com LLLT. 
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ABSTRACT 

DESIDERÁ, A.C. Evaluation of low level laser therapy in the mechanical allodynia, in the 

orofacial hyperalgesia and in the expression of gelatinases on trigeminal ganglion in rats with 

inflammation temporomandibular joint. 

Painful symptoms is one of the main stimuli that characterizing threatening situation and 

represent an important defense mechanism. In the study of orofacial pain, musculoskeletal 

abnormalities of the head, neck and face featuring a group of painful symptoms, which are known as 

Temporomandibular Disorders (TMD). The TMDs have a multifactorial etiology, including 

structural changes, sensory and emotional-motivational influences. For the treatment of this 

pathology is necessary detailed knowledge of the physiological and molecular mechanisms involved, 

which have been the goal of several researchers in the last few years. However, it is still necessary to 

continue this study for detailed characterization of TMDs, with new possibilities for intervention and 

treatment of painful symptom. It is noteworthy that inflammation, as well as molecular and structural 

changes of the temporomandibular joint (TMJ) play an important role in TMD. Also, it is known that 

pain, particularly inflammatory pain, promotes the activation of local and systemic mechanisms 

which release essential mediators, such as proteins and inflammatory cytokines generating 

inflammation itself. Furthermore, during the establishment of the inflammatory response, many 

proteins, in particular, the extracelular matrix metalloproteinases (MMPs) are responsible for the 

resorption of collagen and other macromolecules. Moreover, MMPs also participate in the 

reorganization that occurs in the nervous system during persistent inflammatory processes. Since the 

90s, has been used with considerable success to low intensity laser therapy for the TMD treatment in 

clinical dentistry. In addtion, studies have shown that this therapy has antiinflammatory activity and 

collaborate in tissue repair. A recent study has demonstrated that the development of bilateral 

inflammation of TMJs promote alteration of MMPs expression in the trigeminal ganglion, and 
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triggered a process of orofacial mechanical allodynia and hyperalgesia. Thus, this study aimed to 

determine whether the use of low intensity laser therapy (LLLT) alters the expression and activity of 

MMPs in the trigeminal ganglion, at different stages of development of intraarticular inflammation 

(1,3, 5, 7 and 10 days), as well as mechanical allodynia and hyperalgesia orofacial in rats. So, the 

results showed that LLLT, reduced mechanical allodynia (as measured by the von Frey test), and 

orofacial hyperalgesia (formalin test) in rats submmitted to persistent inflammation of TMJs induced 

by administration of Freund's Complete Adjuvant (CFA). Additionally, whereas CFA administration 

induced an increase of MMP-9 and MMP-2 expression in the trigeminal ganglion, LLLT reduce 

these effects.   
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Sensibilidade Dolorosa 

 

A dor pode ser definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada 

a um dano tissular real ou em potencial ou descrita em termos de tais lesões (MERSKEY & 

BOGDUK, 1994; MILLAN, 1999). A dor representa assim, importante ganho do ponto de vista 

evolutivo, pois funciona como um mecanismo sinalizador contra danos teciduais ou elementos 

potencialmente prejudiciais ao organismo, evocando resposta sensorial e motora de proteção 

(AGUGGIA, 2003; CORTELLI & PIERANGELI, 2003). A condição dolorosa pode ser classificada 

de acordo com o critério temporal em aguda ou crônica. A dor aguda é caracterizada pela injúria 

substancial de um tecido com a subsequente ativação dos nociceptores locais. Apresenta assim, valor 

biológico adaptativo, uma vez que se desenvolve em resposta a um estímulo potencialmente nocivo 

ao tecido. Sendo assim, é um importante sinalizador da integridade tecidual, iniciando respostas 

protetoras (SERRA, 1999; AGUGGIA, 2003; CORTELLI & PIERANGELI, 2003). Em 

contrapartida, a dor crônica não possui esta característica protetora, perdendo a função biológica e 

caracterizando-se pela sua natureza multidimensional, na qual além dos fenômenos 

neurofisiológicos, os aspectos psicológicos, cognitivos, comportamentais, sociais, familiares e 

vocacionais podem modular a experiência dolorosa (LOESER e cols., 1999). No mecanismo de 

percepção da dor orofacial, os neurônios que respondem preferencialmente a estímulos nocivos são 

denominados nociceptores (neurônios de primeira ordem). Eles conduzem as informações 

nociceptivas ao sistema nervoso central (SNC), e seus corpos celulares encontram-se nos gânglios 

das raízes dorsais, adjacente à medula espinal (CATERINA e cols., 1999) ou no gânglio trigeminal 

(BASBAUM & JESSEL, 2000), quando pensamos em estímulos orofaciais. O estímulo nociceptivo 

inicia-se nos terminais (terminações nervosas livres) dos neurônios de primeira ordem, os quais 

realizam sinapse com neurônios de segunda ordem, do corno dorsal da medula espinal ou do núcleo 

espinal do trigêmeo. Por sua vez, os axônios dos neurônios de segunda ordem cruzam a linha média 

e ascendem em direção ao córtex, pelo sistema anterolateral, principalmente, via trato 
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espinotrigemeotalâmico. Os axônios de neurônios de segunda ordem conectam-se com neurônios 

talâmicos de terceira ordem, os quais se projetam para o córtex somatossensorial primário e para 

áreas adjacentes, tais como o sistema límbico, conferindo à dor suas propriedades cognitivas e 

emocionais (PURVES e cols., 2001; AGUGGIA, 2003). 

 

Dor orofacial 

 

Considerando a dor orofacial, esta sintomatologia apresenta alta prevalência, sendo presente 

em 40% a 60% da população (CONTI e cols., 1996; PEDRONI e cols., 2003). Embora possa ocorrer 

em qualquer idade, é mais comum entre indivíduos de 13 a 35 anos e quatro vezes mais prevalente 

em mulheres do que em homens (CARLSSON & DEBOEVER, 2000). Dentre as origens da dor 

orofacial, as alterações musculoesqueléticas, tais como as desordens da articulação 

temporomandibular (ATM) incluem um grupo heterogêneo de patologias usualmente acompanhadas 

de dor na região das ATMs e dos músculos mastigatórios, limitação da abertura bucal e dores de 

cabeça e da região do pescoço. Estas condições têm sido denominadas conjuntamente de desordens 

temporomandibulares (DTMs). A causa exata das DTMs ainda não é completamente compreendida, 

mas acredita-se que envolva fatores estruturais, fisiológicos, comportamentais e ambientais. Assim, 

as DTMs possuem origem multifatorial caracterizada por quadros agudos ou, principalmente, 

crônicos. Em adição, a musculatura mastigatória, a articulação temporomandibular e a região 

cervical compõem estruturas envolvidas nesta patologia (FAVERO, 1999; COSTA e cols., 2004). 

Com relação à ATM, esta se caracteriza como uma articulação sinovial formada pelo côndilo 

mandibular a qual se encaixa na fossa mandibular do osso temporal (OKESON, 1998). As 

superfícies articulares das ATMs são cobertas com tecido conjuntivo denso fibroso e sem cartilagem 

hialina (DUBRUL, 1980). Essa é uma característica importante, pois o tecido conjuntivo fibroso tem 

maior capacidade de auto-reparação do que a cartilagem hialina. Desta maneira, o tratamento das 
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condições artríticas das ATMs difere de outras articulações sinoviais (MEIKEL, 1992). Em adição, a 

inflamação que ocorre na região das ATMs tem sido considerada como a principal causa da dor 

relatada pelos pacientes portadores de DTMs (YAMASAKI e cols., 2008). Esta inflamação pode 

ocorrer na membrana sinovial (sinovite) e/ou na cápsula (capsulite), podendo resultar de trauma 

local, infecção ou degeneração, ou ser parte de uma alteração na formação de colágeno ou poliartrite 

sistêmica, como por exemplo, a artrite reumatóide (LUND e cols., 2002). Aprofundando-nos, estudos 

neuroquímicos mostram que a inflamação na ATM promove a produção de substâncias pró-

inflamatórias, incluindo taquicininas como a substância P e peptídeos como o CGRP (CARLESSON 

e cols., 1997). Além desses mediadores, pacientes com DTM apresentam altos níveis da citocina IL-

1β no fluido sinovial (HARPER e cols., 2000). 

Em laboratório, existem distintos modelos animais utilizados para o estudo da inflamação da 

ATM, tais como: administração intraarticular de Adjuvante Completo de Freund (CFA), óleo de 

mostarda, formalina, adenosina trifosfato (ATP) ou glutamato (BEREITER e cols., 2002; IMBE & 

REN, 1999; LAM e cols., 2005; OLIVEIRA e cols., 2005; ROVERONI e cols., 2001). Dentre eles, o 

CFA é considerado um irritante confiável, capaz de produzir inflamação de longa duração após sua 

injeção local e de gerar dor aguda (YAMASAKI e cols., 2008). Em particular, a administração de 

CFA intraarticular bilateral nas ATMs de ratos promoveu alodinia mecânica e hiperalgesia orofacial 

10 dias após o início do desenvolvimento da inflamação (NASCIMENTO, 2011). Além disso, em 

estudo comparativo entre os efeitos do CFA e da injeção de formalina, observou-se reações 

inflamatórias exacerbadas com o uso do CFA (TING e cols., 2007). A inflamação das ATMs está 

associada com dor tecidual profunda, geralmente referida para a pele (IWATA e cols., 1999; IMBE e 

cols., 2001). Isso permite avaliar alterações na sensibilidade mecânica e nociceptiva sem a 

necessidade de manipulação invasiva. 

  



20 
 

 

Metaloproteinases da Matriz Extracelular 

 

Com relação à dor de origem inflamatória, estudos demonstraram que as macromoléculas da 

matriz extracelular (MEC) podem participar do desenvolvimento do processo inflamatório 

(KAWASAKI e cols., 2008, CHANG & WERB., 2001). Especificamente, tem sido elucidado o 

envolvimento das enzimas proteolíticas extracelulares secretadas localmente pelas células: às classes 

das metaloproteases e das serinoproteases (SORSA e cols., 2004). De fato, evidências mostraram 

que, entre as possíveis proteinases, as metaloproteinases da matriz extracelular (MMPs) 

desempenham papel principal na reabsorção fisiológica do colágeno e de outras macromoléculas 

durante o desenvolvimento e a remodelação tecidual pós-natal bem como, na reabsorção patológica 

associada, por exemplo, à invasividade de tumores malignos, à reabsorção de estruturas na doença 

periodontal, à destruição de articulações na artrite reumatóide (KRANE, 1994) e em doenças 

neurodegenerativas (KAWASAKI e cols., 2008). 

As MMPs constituem uma família de mais de 20 metaloenzimas que clivam vários 

componentes da MEC, incluindo o colágeno intersticial e o da membrana basal, a fibronectina, a 

laminina e as proteoglicanas, liberando fragmentos com atividades biológicas distintas. Estas MMPs 

são secretadas como proenzimas latentes e requerem ativação por meio de clivagem proteolítica do 

domínio amino-terminal rico em cisteína. Em adição, sua atividade depende da presença de zinco. 

Várias subclasses de MMPs têm sido definidas e agrupadas de acordo com a especificidade ao 

substrato: colagenases, gelatinases, estromelisinas, MMP tipo membrana (MTMMPs) e elastases. 

Ainda, há grande similaridade estrutural entre os membros de cada família (MCCAWLEY e cols., 

2000). Desta maneira, as MMPs colagenases -1, -2 e -3 são as MMP-1, -8 e -13, respectivamente. 

Estas MMPs degradam as moléculas de colágeno intersticial tipos I, II e III, além de digerirem outras 

moléculas da MEC. As MMPs gelatinases A (MMP-2) e B (MMP-9) degradam principalmente 

colágeno desnaturado (gelatinas) e colágeno tipo IV, enquanto as MMPs estromelisinas 1 e 2 (MMP-

3 e -10) podem degradar fibronectina e proteoglicanas (PEREIRA e cols., 2006). A atividade 
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proteolítica das MMPs é primariamente controlada pelos inibidores de metaloproteinases teciduais 

(TIMPs). Estes são pequenas proteínas que bloqueiam a atividade das MMPs ligando-se ao sítio de 

zinco altamente conservado. Atualmente quatro TIMPs são conhecidos, e sabe-se que sua ação 

inibitória é seletiva, reversível e ocorre de forma balanceada. A regulação coordenada entre TIMPs e 

MMPs direciona a clivagem e a liberação de fatores de crescimento importantes e também de 

receptores de superfície celular (CHANG & WERB, 2001). A expressão dos TIMPs é observada 

durante a remodelação tecidual fisiológica, contribuindo para a manutenção do equilíbrio metabólico 

e estrutural da MEC. Alterações na homeostasia entre as MMPs e TIMPs têm sido identificadas em 

doenças associadas com a remodelação não controlada da MEC, como artrite, câncer, doenças 

cardiovasculares, nefrites, desordens neurológicas e fibroses, onde consequentemente,há maior 

degradação da MEC (NAGASE & WOESSNER, 1999; STAMENKOVIC, 2000). O TIMP do tipo 1 

(TIMP-1) e do tipo 2 (TIMP-2) representam membros bem caracterizados desta família de 

inibidores, e apresentam atividade inibitória contra as formas ativas de toda a família de MMPs 

(HOWARD e cols., 1991; FOLGUERAS 2004). 

Considerando que grande parte da dor orofacial é de origem inflamatória, é possível que as 

MMPs participem ativamente dos processos dolorosos orofaciais. Dentro deste contexto, em 

indivíduos portadores de DTM observou-se aumento significativo da concentração de um subtipo de 

MMP (MMP-3) no líquido sinovial da ATM quando comparado com indivíduos saudáveis 

(ISHIMARU e cols., 2000). Uma vez que neste estudo não foi encontrada correlação entre a 

concentração de MMP-3 e a morfologia da ATM, é possível que esta metaloproteinase esteja 

envolvida no processo inflamatório observado na ATM (ISHIMARU e cols., 2000). De fato, em 

processos inflamatórios articulares, as citocinas inflamatórias estimulam a síntese de MMPs, 

promovendo alteração do equilíbrio entre as metaloproteinases e os inibidores teciduais das 

metaloproteinases, resultando em degradação da matrix colagenosa (SHINMEI e cols., 1989). Sendo 

a cartilagem articular da ATM composta predominantemente por fibrocartilagem,com grande 
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quantidade de fibras colágenas, as MMPs participam ativamente nas desordens da ATM, uma vez 

que as enzimas gelatinases (colagenase tipo IV) degradam os colágenos tipo IV,V, VII e a elastina. 

Além disso, a gelatinase-A (MMP-2) e a gelatinase-B (MMP-9), presentes no côndilo mandibular, 

estão intimamente relacionadas aos processos inflamatórios locais. Nesta perspectiva, foi 

demonstrada correlação entre a presença da MMP-2 no líquido sinovial de pacientes com desordens 

temporomandibulares e os achados radiográficos indicando degeneração do disco e da cartilagem 

articular (MIZUI e cols., 2001). Em adição, as concentrações de MMP-9encontram-se aumentadas 

no fluido crevicular gengival de pacientes com periodontite crônica generalizada e de pacientes com 

gengivite; o que sugere que esta enzima pode estar envolvida também no complexo processo de 

destruição tecidual que ocorre nestes processos inflamatórios (FIGUEREDO e cols., 2003). 

Ampliando as funções das MMPs, foi mostrado o envolvimento destas proteinases na 

modulação da dor neuropática (KAWASAKI e cols., 2008). Neste estudo, a administração via 

intratecal de forma aguda ou prolongada de um inibidor não específico das MMPs (GM6001) 

reduziu significantemente a alodinia mecânica, avaliada por meio do teste de von Frey na superfície 

plantar da pata traseira, após a injúria de nervo espinal. Considerando estes achados, os autores 

sugerem a possibilidade da participação das MMPs no desenvolvimento da dor neuropática, devido a 

desmielinização que ocorre por degradação da proteína mielínica básica no SNC (CHANDLER e 

cols., 1995). Corroborando esta hipótese, em camundongos knockout para MMP-9 a desmielinização 

não ocorreu mesmo após 10 dias da lesão do nervo ciático (CHATTOPADHYAY e cols., 2007). 

Ainda, KAWASAKI e cols. (2008) demonstrou que as gelatinases MMP-2 e MMP-9 são expressas 

no gânglio espinal, em resposta ao desenvolvimento de dor neuropática induzida por pinçamento de 

nervo em ratos. Neste estudo ocorreu aumento da expressão da MMP-9 nas fases iniciais do 

desenvolvimento da inflamação, enquanto que o aumento da expressão da MMP-2 foi observado na 

fase tardia. Desta forma, sugere-se que a MMP-9 participaria do desenvolvimento da inflamação 
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inicial, enquanto que a MMP-2 seria responsável pela fase de manutenção da inflamação crônica ou 

persistente . 

 

Laser Terapia de Baixa Intensidade 

 

Devido ao fato da prevalência de sintomatologia dolorosa em pacientes portadores de DTM, 

diferentes tratamentos são empregados como objetivo de reduzir a dor, melhorando a qualidade de 

vida do paciente. Dentre os tratamentos empregados, uso de medicamentos, tais como analgésicos e 

antiinflamatórios. Entretanto, o uso de métodos alternativos como a acupuntura e o uso terapêutico 

do laser de baixa intensidade (LLLT) tem se tornado cada vez comum. Dentre eles, a terapia com 

laser de baixa intensidade tem sido eficaz para o alívio da dor na região da ATM, bem como, nos 

músculos mastigatórios, na dor irradiada para a face, para o pescoço e para o ombro, decorrentes de 

DTM (FRICTON, 2004). Ainda, estudos mostram que a laser terapia atual de forma dose 

dependente, e em alguns casos não observa-se melhora no quadro de sintomatologia dolorosa 

(AMARAL e cols., 2001). Atualmente o uso da terapia com laser de baixa intensidade tem se 

tornado mais frequente, devido ao seu efeito analgésico e antiinflamatório, bem como pelo 

relaxamento muscular (NUNEZ e cols., 2006), pela redução da fadiga, aumento da força de mordida 

levando a diminuição da dor orofacial (MEDEIROS e cols., 2005). 

Embora a laser terapia apresente resultados benéficos observados em trabalhos clínicos 

(KULEKCIOGLU e cols., 2003), ainda não é bem compreendido o seu efeito no âmbito 

morfofisiológico. Trabalhos utilizando a laser terapia de baixa intensidade (LLLT) para o tratamento 

clínico de sintomatologia dolorosa iniciaram-se em 1968, e desde então, esta metodologia tem sido 

amplamente aprimorada (REDDY, 2004). Dentro desta perspectiva, nas últimas décadas foi 

desenvolvido um aparato de laser de baixa intensidade, cujo meio ativo do emissor de luz é 

constituído de gálio-alumínio-arseneto (GaAlAs). É possível que a utilização de laser de baixa 
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intensidade pode aumentar a proliferação de células satélites, precursoras de células musculares em 

processo de regeneração e neoformação muscular (BEM-DOV e cols., 1999), bem como intensificar 

novas sínteses proteicas da tradução em mioblastos da musculatura esquelética (SHEFER e cols., 

2003). 

Estudos mostraram que a laserterapia de baixa intensidade apresenta resultado melhor em 

relação à estimulação elétrica neural transcutânea (TENS) (NUNEZ e cols., 2006). Além disso, em 

ratos, a laserterapia de baixa intensidade reduziu a resposta inflamatória induzida por trauma 

muscular, bloqueou os efeitos das espécies oxigênio reativas (ROS) liberadas e ativou o fator nuclear 

kappa B (NF-kappa B) (RIZZI e cols., 2006). No mais, as ROS são substâncias quimiotáticas para 

colágeno, em casos de cicatrização a inflamação leva ao aumento de produção de ROS e 

consequentemente de colágeno, gerando um tecido cicatricial diferente do original, ou seja, sem 

função. Ainda, existe uma relação entre estresse oxidativo e fibrose. A LLLT é descrita como um 

tratamento efetivo para prevenir o estresse oxidativo em tecidos com inflamação (FILLIPIN e cols., 

2005). Em adição, o uso de laser terapia preveniu a degeneração do musculoesquelético, 

gastrocnêmico, o qual foi lesionado por oclusão do suprimento de sangue seguida por reperfusão, 

isso se deve, provavelmente, pela indução da síntese de antioxidantes e outras proteínas 

citoprotetoras. Além disso, quando aplicado em músculos intactos, elevou a síntese de antioxidantes 

(AVNI e cols., 2005). Apesar das evidências apontarem que o uso de laser terapia atenua a resposta 

inflamatória, os detalhes dos mecanismos moleculares, estruturais e/ou fisiológicos envolvidos nesta 

modulação ainda necessitam ser esclarecidos. 

Ainda, considerando a resposta inflamatória, as moléculas encontradas em tecidos ou fluído 

articular podem ser consideradas marcadores da doença, e a identificação desses marcadores podem 

trazer esclarecimentos sobre a sua patogênese, reconhecendo os pacientes em estágios precoces das 

diferentes patologias inflamatórias. Entretanto, considerando que o uso do laser de baixa intensidade 

pode promover redução da inflamação por meio da regeneração tecidual (BEM-DOV e cols., 1999), 
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sugere-se que esta terapêutica altere também a expressão das MMPs. Nesta linha de investigação, 

estudo recente (NASCIMENTO, 2011), mostrou que a indução da inflamação intraarticular das 

ATMs bilateral em ratos promove alteração na expressão das MMPs, particularmente das MMP-2 e 

MMP-9, no gânglio trigeminal em diferentes estágios do desenvolvimento da resposta inflamatória 

(1, 3, 7 ou 10 dias).  
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Fundamentado na literatura apresentada, o objetivo deste trabalho será avaliar se o uso de 

laser terapia de baixa intensidade é capaz de promover alteração na alodinia mecânica e na 

hiperalgesia orofacial desenvolvida 10 dias após a administração intraarticular de CFA 

(bilateralmente nas ATMs) de ratos. 

Ainda, será avaliado se o uso de laser terapia altera a expressão das gelatinases (MMP-2 e 

MMP-9) no gânglio trigeminal durante vários estágios do desenvolvimento da inflamação crônica 

bilateral na ATM (1º, 3º, 7º e 10º após o início dos experimentos). 

Desta forma, este trabalho tem como objetivos específicos: 

1. Avaliar se o uso de laser terapia de baixa intensidade promove alteração na alodinia 

mecânica orofacial observada nos dias 1, 3, 5, 7 e 10 dias após pela administração intraarticular de 

CFA nas ATMs de ratos, utilizando para isto um anestesiomêtro digital, modelo Von Frey. 

2. Avaliar se o uso de laser terapia de baixa intensidade altera a hiperalgesia orofacial 

observada 10 dias após a administração intraarticular de CFA nas ATMs de ratos por meio da 

realização do teste de formalina orofacial. 

3. Verificar se o uso de laser terapia de baixa intensidade promove alterações na 

expressão das MMP-2 e MMP-9 no gânglio trigeminal, em diferentes estágios do desenvolvimento 

da inflamação intraarticular (1, 3, 7 e 10 após o início dos experimentos) bilateral das ATMs em 

ratos utilizando marcação imunohistoquímica e zimografia. 
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1. Animais 

Foram utilizados ratos Wistar machos (200 a 250 gramas, n = 214) cedidos pelo Biotério 

Central do Campus de Ribeirão Preto. Os ratos foram mantidos, no Biotério I FORP/USP, em caixas 

acrílicas coletivas (4 ratos por caixa) com 1394 cm
2
 de área de piso, em ambiente com temperatura 

controlada (24 ºC ± 1 ºC) e ciclo claro-escuro de 12 horas automático (ciclo claro se iniciando às 7 

horas da manhã), com água filtrada e comida ad libitum. Todos os protocolos experimentais foram 

realizados de acordo com os regulamentos e cuidados na utilização de animais de laboratório, 

conforme a Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, e foram aprovados pela 

Comissão de Ética para o Uso de Animais da Prefeitura do Campus Administrativo de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo (Protocolo número: 11.1.888.53.5). 

 

2. Indução de inflamação persistente na ATM. 

Para indução de inflamação persistente da articulação temporomandibular, os ratos foram 

inicialmente anestesiados com uma injeção intramuscular de cloridrato de cetamina a 10 % (75 

mg/Kg) associado a xilasina 4% (10 mg/Kg) para permitir a administração de Adjuvante Completo 

de Freund (CFA) intra-articular. O agente inflamatório, CFA, foi administrado no volume 0,1 mL na 

região da ATM, bilateralmente. Para a injeção foi utilizada uma agulha calibre 30G½ acoplada a uma 

seringa plástica de 1 mL. Para localização das ATMs foi realizada a palpação do arco zigomático e 

do côndilo para identificação do local correto da injeção (Figura 1). A agulha foi inserida 

imediatamente inferior à borda póstero-inferior do arco zigomático e avançada em direção anterior 

até entrar em contato com a borda póstero-lateral do côndilo (ZHOU e cols., 1999). Para controle foi 

realizada a administração de solução salina 0,9 % (SAL 0,1 mL) bilateralmente, nas ATMs, seguindo 

mesmo protocolo descrito. Após a administração do CFA ou de SAL 0,9%, foi realizada a primeira 

sessão de laser terapia de baixa intensidade. Ainda, em um conjunto de animais (CFA ou SAL) não 
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se realizou a sessão de laser terapia (SHAM). Após o retorno da anestesia, os ratos foram levados ao 

Biotério I da FORP/USP, onde permaneceram durante todo o período experimental. 

 

 

Figura 1: Fotografia mostrando o local da aplicação de CFA ou SAL na região da ATM. 

Localização da região articular foi realizada de acordo com ZHOU e cols., 1999. 

 

3. Avaliação da sensibilidade mecânica orofacial. 

Para avaliação da sensibilidade mecânica orofacial, foi mensurado o limiar de retirada da 

cabeça após a aplicação de um estímulo mecânico não nocivo, por meio do uso de um 

anestesiomêtro digital modelo Von Frey (Insight Instrumentos, Ribeirão Preto, Brasil), o qual faz uso 

de um filamento com aumento progressivo de força (em gramas). Este estímulo foi aplicado na 

região da pele, próximo à s ATM, um dia antes da administração do CFA ou SAL e, nos dias 3, 5, 7 

e 10 após a indução da inflamação ou não, em grupos independentes que receberam ou não 

tratamento com laser de baixa intensidade. O limiar de retirada da cabeça foi avaliado em gramas. 

Para realização do teste, o rato foi mantido em uma caixa acrílica sem restrição de movimentos por 

20 minutos, inicialmente para habituação. Após este período realizou-se o teste com o filamento 

(Figura 2). Foram realizadas três medidas do limiar em cada sessão (valor em gramas do estímulo 

que resultou na movimentação da cabeça, ou seja, que caracterizou o reflexo de retirada após a 
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aplicação do estímulo mecânico), sendo a média destes 3 valores considerado como o limiar de 

retirada propriamente dito. 

 

Figura 2: Fotografia representativa da avaliação da sensibilidade mecânica orofacial 

utilizando o anestesiômetro modelo Von Frey. 

 

4. Avaliação da sensibilidade nociceptiva orofacial. 

Para avaliação da sensibilidade nociceptiva orofacial frente a um estímulo nocivo agudo 

localizado na região orofacial, foi realizado o teste da formalina orofacial em ratos submetidos à 

administração de CFA ou SAL 0,9%, intra-articular, bilateralmente, nas ATMs, e submetidos ou não 

à sessão de laser de baixa intensidade. O teste da formalina orofacial foi realizado 10 dias após o 

início dos experimentos, ou seja, após a administração de CFA ou SAL 0,9 % intra-articular. Para a 

realização dos testes os ratos foram habituados à caixa de observação (30 cm x 30 cm x 30 cm em 

acrílico transparente), por 20 minutos, e em seguida foram levemente anestesiados com halotano 

para a administração de formalina na concentração de 1,5 % no volume de 50 μL (CLAVELOU e 

cols., 1989). A administração foi realizada na região orofacial, unilateralmente, entre o lábio superior 

e o nariz, na região das vibrissas, tendo como auxílio uma seringa de 1 mL graduada em 0,01 mL e 

uma agulha 30G½. A administração foi feita o mais rápido possível, para que o animal não fosse 

manipulado por tempo prolongado. Imediatamente após a administração de formalina 1,5%, e 
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retorno da anestesia, o rato foi colocado na caixa de observação e iniciou-se a quantificação do 

comportamento nociceptivo (Figura 3). Como índice de nocicepção foi analisado o tempo gasto pelo 

rato com o comportamento de coçar a região injetada, em segundos, durante 45 minutos. A análise 

foi realizada, em 15 blocos de 3 minutos cada. Em tempo, o teste da formalina orofacial é 

caracterizado por possuir fases distintas, uma fase aguda inicial (0-3 minutos), período silencioso (3-

15 minutos) e uma segunda fase (15-45 minutos). É considerado o pico da segunda fase o 7º 

intervalo do teste, ou seja, o período compreendido entre o 21º e 24º minuto (GRABOW & 

DOUGHERTY, 2001). 

 

Figura 3: Fotografia representativa de um rato durante a realização do teste de formalina 

orofacial na caixa de observação. 

 

5. Tratamento com laser de baixa intensidade. 

As sessões de laser de baixa intensidade (LLLT) foram realizadas com os ratos semi-

contidos, para que não houvesse movimentações que interferissem na aplicação do laser. Para 

realização da LLLT, a região da ATM (bilateralmente) que recebeu a incidência do laser, teve os 

pelos raspados a fim de que os mesmos não causassem difração dos feixes de luz. A região da ATM 

selecionada para incidência do laser foi localizada considerando-se os mesmos parâmetros descritos 

para administração do CFA ou SAL intra-articular (Figura 4). Foi utilizado o laser de baixa 
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intensidade com comprimento de onda de 780 nm, onde um dos meios ativos do emissor de luz é 

constituído de gálio-alumínio-arseneto (GaAlAs), com densidade de energia equivalente a 20 J/cm
2 

(potência de 40mW, com duração de 20 segundos). Em cada sessão, foi realizada 1 aplicação do 

laser em cada ATM. Foram realizadas 5 sessões de laser terapia, sendo a primeira aplicação realizada 

no 1° dia experimental, 2 horas após a administração intra-articular de CFA ou SAL. As demais 

sessões foram realizadas nos dias ímpares seguintes, ou seja, 3º, 5º, 7º e 9º dia experimental após a 

administração de CFA ou SAL intra-articular, respeitando-se o horário da primeira sessão de LLLT. 

A determinação destes períodos fundamentou-se em trabalho anterior, onde foi realizada a 

quantificação das MMP-2 e MMP-9 nos gânglios da raiz dorsal em modelo experimental de injúria 

do nervo ciático para desenvolvimento de dor neuropática em ratos (KAWASAKI e cols., 2008). 

No grupo controle, os ratos foram submetidos aos mesmos procedimentos para aplicação do 

laser, porém não foi realizada a aplicação do laser propriamente dita (sessão SHAM). 

 

Figura 4: Fotografia representativa de uma sessão de laser terapia de baixa intensidade na região da 

articulação temporomandibular em ratos. A aplicação foi realizada bilateralmente com duração de 20 

segundos. 
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6. Avaliação da presença das gelatinases no gânglio trigeminal. 

A avaliação da presença das gelatinases no gânglio trigeminal foi realizada a técnica da 

zimografia em gel para quantificação de MMP-2 e MMP-9. Para obtenção do gânglio trigeminal, os 

ratos foram anestesiados profundamente com a associação de cloridrato de cetamina a 10 % (75 

mg/Kg) e xilasina 4 % (10 mg/Kg) e em seguida realizou-se a decapitação. Após este procedimento 

realizou-se a remoção dos gânglios trigeminais para análise. 

Foram realizados grupos independentes de ratos submetidos à administração de CFA ou SAL 

0,9% bilateralmente nas ATMs e em seguida submetidos ou não às sessões de laser terapia. Para 

quantificação das MMPs nos diferentes estágios de desenvolvimento da resposta inflamatória foram 

avaliados os seguintes tempos de sobrevida 1, 3, 7 e 10 dias após o início dos experimentos. Para 

controle da expressão das gelatinases, foi realizado grupo experimental adicional, sem qualquer 

manipulação (CFA ou SAL intraarticular) e sem tratamento com LLLT. 

 

7. Remoção do gânglio trigeminal 

Para obtenção do gânglio trigeminal, os ratos foram submetidos à eutanásia por meio de 

sobredose anestésica com uso de uma solução de hidrato de cloral a 10 % (0,5 ml/100 g de peso 

corporal), seguida por decapitação, nos períodos de 1, 3, 5, 7 e 10 dias após aplicação de CFA ou 

SAL na ATM. A determinação destes períodos fundamentou-se em trabalho anterior, onde foi 

realizada a quantificação das MMP-2 e MMP-9 nos gânglios da raiz dorsal em ratos submetidos a 

injúria do nervo para desenvolvimento de dor neuropática (KAWASAKI e cols., 2008). 

Confirmada a eutanásia, foi realizada a remoção dos gânglios trigeminais, os quais foram 

dissecados e lavados em solução de NaCl 0,9% com a finalidade de se retirar grande parte do sangue 

contido na amostra, reduzindo possíveis interferências nos resultados. Todos os tecidos, após a 

coleta, foram cortados em pedaços para que as amostras fossem utilizadas para extração e 

quantificação de proteínas. A Figura 5 apresenta uma fotomicrografia de um gânglio trigeminal 
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obtido em nossos experimentos e corado pela técnica de hematoxilina-eosina, a fim de confirmar a 

retirada correta do tecido. 

 

Figura 5: Fotomicrografia de corte histológico longitudinal (20 µm de espessura) de um gânglio 

trigeminal representativo de animal utilizado em nossos experimentos. (Coloração H.E.; aumento de 20x). 

Barra: 50 µm. 

 

8. Extrato de gânglio trigeminal. 

Os gânglios trigeminais foram dissecados e lavados em solução salina 0,9% com a finalidade 

de se retirar grande parte do sangue contido na amostra, reduzindo possíveis interferências nos 

resultados. Todos os tecidos, após a coleta, foram triturados para que as amostras pudessem ser 

utilizadas para extração e quantificação de proteínas. 

 

9. Zimografia 

O zimograma permite visualizar diferentes isoformas de uma enzima ou das formas pró-

enzima e enzima ativa, que são muito frequentes em enzimas proteolíticas extracelulares, como as 

MMPs. 
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Para o preparo das amostras do gânglio, foi adicionado 150µL do tampão CaCl2 10mM, Tris 

20mM pH7,4, Fenantrolina 1nM, PMSF 1mM, NEM 1mM) para cada 0,05g do tecido. As amostras 

foram trituradas com o uso do politron e eram colocadas no gelo, mantidas na geladeira por no 

mínimo 16 horas para ocorrer o processo de extração das proteínas do tecido. Após este período, as 

amostras foram centrifugadas a 3.000 rpm por 10 minutos, o sobrenadante retirado foi armazenado 

em dois tubos tipo eppendorf devidamente rotulados no freezer a -20
o
C. Um tubo foi utilizado para 

dosagem de proteínas pelo método de Lowry, necessário para que não houvesse variação da 

quantidade de proteínas de um animal para outro. O outro tubo foi utilizado para determinar a 

atividade das metaloproteinases no gel de zimografia. 

Foram aplicados 30µg de proteína do extrato do gânglio obtido, o qual foi misturado com 

tampão de amostra não redutor para a corrida. Esse extrato foi utilizado para a zimografia no 

máximo uma semana após a extração, pois a atividade das gelatinases em um extrato favorável a sua 

atividade pode diminuir ao longo do tempo. O gel utilizado foi feito no laboratório e contém 

polacrilamida a 12% e gelatina a 0,1% no gel de corrida (detalhes da confecção de zimogramas estão 

na forma de filme no site da FORP, no link Videoteca, www.forp.usp.br). 

Após a corrida, os zimogramas foram submetidos a dois banhos de solução renaturante de 

Triton X-100 a 2%. O gel foi incubado em tampão Tris-CaCl2 por 18 horas a temperatura de 37°C. 

Em seguida o gel foi corado pelo corante Comassie Blue G-250 e descorado com uma solução de 

metanol e ácido acético. A avaliação da atividade enzimática foi realizada com o uso do software 

Kodak EDAS290. Após a obtenção dos resultados, o gel foi colocado em uma solução de metanol 

para contração e seco em papel celofane. 

As MMPs foram identificadas por meio de suas massas moleculares, sendo 92 kDa para a 

MMP-9 e 75 kDa, 72 kDa e 64 kDa para a MMP-2. Após quantificação das bandas através do 

programa computacional descrito (GeneTools 8.0), o valor do padrão de cada gel foi dividido pelo 

valor das bandas do mesmo gel e os dados obtidos foram então avaliados estatisticamente. 
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Este protocolo experimental foi realizado em colaboração com o Laboratório de Histologia da 

Profa. Dra. Raquel Fernanda Gerlach. 

 

10. Zimografia in situ 

Esta análise foi realizada para verificar o total de atividade gelatinolítica nos tecidos dos 

grupos de animais deste estudo. Os gânglios foram congelados em TissueTek O.C.T. Compound e 

isopentano e acondicionados em freezer à -70°C. Foram feitos cortes longitudinais de 10µm de 

espessura em criostato e estes cortes foram dispostos em lâminas tratadas com poli-L-Lisina (P8920, 

Sigma, St. Louis, MO, USA).  

Os cortes foram cobertos por substrato DQ-gelatin (E12055, Molecular Probes, Oregon, 

USA) diluído na concentração de 1:10 em Tris-CaCl2 (50mol, pH 7,4). Foram aplicados 20 μL da 

DQ-gelatin em cada corte. As lâminas foram incubadas no interior de uma câmara úmida, escura e a 

temperatura ambiente por 1 hora. Após a incubação, as lâminas foram lavadas 3 vezes com PBS e 

em seguida os cortes foram fixados com paraformoldeído a 4% tamponado (PFA) por 10 minutos. 

Houve então nova lavagem, e as lâminas foram montadas com lamínulas para serem visualizadas e 

fotografadas. Para a quantificação da atividade gelatinolítica foi utilizado o programa LeicaQwin 

(LeicaImaging Systems Ltda, Cambridge, Inglaterra) em conjunto com um microscópio Leica (Leica 

DMR), vídeocâmera (Leica DC300F) e um microcomputador. A quantificação da fluorescência foi 

realizada em pixels por área. 

Este protocolo experimental foi realizado em colaboração com o Laboratório de Histologia da 

Profa. Dra. Raquel Fernanda Gerlach. 
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11. Drogas 

Neste estudo foi utilizado o Adjuvante Completo de Freund no volume de 50µl para 

promover a inflamação persistente das ATMs em ratos. Para administração de CFA ou SAL 

intraarticular os ratos foram anestesiados com a associação de cloridrato de cetamina a 10% 

(75mg/Kg) com xilasina 4% (10mg/Kg) via intramuscular. 

Para o teste de sensibilidade orofacial, utilizou-se formalina 1,5 %, no volume de 50 µL, e 

halotano, anestésico inalatório e volátil. 

Na eutanásia, utilizou-se o hidrato de cloral 10 % (0,5 ml/100g) para anestesia profunda, 

seguida ou não (Protocolos 1 e 2) de decapitação (Protocolo 3). 

 

12. Eutanásia 

Após o término dos experimentos dos protocolos 1 e 2 os ratos foram submetidos à eutanásia 

por meio de sobredose anestésica com a utilização hidrato de cloral a 10 % (0,5 ml/100g peso 

corporal). Após confirmação da morte do animal (parada cardiorrespiratória por pelo menos 10 

minutos e ausência de sensibilidade cutânea) os mesmos foram enviados para coleta biológica 

seletiva. 

 

13. Análise dos Resultados 

Na avaliação da sensibilidade mecânica orofacial foi avaliada a média ± erro padrão da média 

do limiar de retirada da cabeça, em gramas, antes e após a administração de CFA ou SAL bilateral 

nas ATMs (em diferentes dias experimentais). Para análise estatística foi utilizada a análise de 

variância (ANOVA) de duas vias com medidas repetidas, seguida pelo teste de Newman-Keuls, 

considerando para significância P < 0,05. Na avaliação da sensibilidade nociceptiva orofacial foi 

considerada a média do tempo, em segundos, da emissão do comportamento de coçar a região 
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orofacial ipsilateral à injeção de formalina 1,5% ± erro padrão da média, em intervalos de 3 minutos. 

Para análise estatística foi utilizada a análise de variância (ANOVA) de duas vias seguida pelo teste 

de Newman-Keuls, considerando para significância P < 0,05. 

Para avaliação da expressão das MMPs foi utilizado o programa GeneTools 8.0 e realizada a 

quantificação por meio de unidades arbitrárias ± erro padrão da média para cada MMP, ou seja, 

MMP-2 e MMP-9, em cada período de sobrevida avaliado. A análise estatística foi realizada por 

meio de análise de variância (ANOVA) de duas vias (onde as variáveis foram SAL ou CFA, e 

SHAM ou LASER). Quando possível, foi realizado o teste post hoc de Newman-Keuls, considerando 

para significância P < 0,05. 

 

14. Protocolos experimentais 

Protocolo 1: Avaliação da sensibilidade mecânica orofacial em ratos submetidos à administração de 

CFA intraarticular nas ATMs e tratados com laser de baixa intensidade. 

 

Grupo 1 (n = 6, MEC: SAL+SHAM): ratos foram submetidos a teste de sensibilidade 

mecânica orofacial previamente a injeção de solução salina 0,9 % na região das ATMs 

bilateralmente, e foram submetidos à sessões SHAM de laser terapia, conforme protocolo descrito, e 

no 3
o
, 5

o
, 7

o
 e 10

o
 dia experimental foi realizado o teste de avaliação da sensibilidade mecânica 

orofacial. 

Grupo 2 (n = 6, MEC: SAL+LASER): ratos foram submetidos a teste de sensibilidade 

mecânica orofacial previamente a injeção de solução salina 0,9 % na região das ATMs 

bilateralmente, e foram submetidos à sessões de laser terapia, conforme protocolo descrito, e no 3
o
, 

5
o
, 7

o
 e 10

o
 dia experimental foi realizado o teste de avaliação da sensibilidade mecânica orofacial. 

Grupo 3 (n = 6, MEC: CFA+SHAM): ratos foram submetidos a teste de sensibilidade 

mecânica orofacial previamente a injeção de CFA na região das ATMs, bilateralmente, e foram 
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submetidos à sessões SHAM de laser terapia, conforme protocolo descrito, e no 3
o
, 5

o
, 7

o
 e 10

o
 dia 

experimental foi realizado o teste de avaliação da sensibilidade mecânica orofacial. 

Grupo 4 (n = 6, MEC: CFA+LASER): ratos foram submetidos a teste de sensibilidade 

mecânica orofacial previamente a injeção de CFA na região das ATMs, bilateralmente, e foram 

submetidos à sessões de laser terapia, conforme protocolo descrito, e no 3
o
, 5

o
, 7

o
 e 10

o
 dia 

experimental foi realizado o teste de avaliação da sensibilidade mecânica orofacial. 

 

Protocolo 2: Avaliação da sensibilidade nociceptiva orofacial em ratos submetidos à administração 

de CFA intraarticular nas ATMs e tratados com laser de baixa intensidade. 

 

Grupo 1 (n = 6, FOR: SAL+SHAM): ratos receberam injeção de solução salina 0,9 % na 

região das ATMs bilateralmente, e foram submetidos à sessões SHAM de laser terapia, conforme 

protocolo descrito, e no 10º dia experimental foi realizado o teste de avaliação da sensibilidade 

nociceptiva orofacial, pelo teste da formalina. 

Grupo 2 (n = 6, FOR: SAL+LASER): ratos receberam injeção de solução salina 0,9 % na 

região das ATMs bilateralmente, e foi submetidos à sessões de laser terapia, conforme protocolo 

descrito, e no 10º dia experimental foi realizado o teste de avaliação da sensibilidade nociceptiva 

orofacial, pelo teste da formalina. 

Grupo 3 (n = 6, FOR: CFA+SHAM): ratos receberam injeção de CFA na região das ATMs, 

bilateralmente, e foram submetidos à sessões SHAM de laser terapia, conforme protocolo descrito, e 

no 10º dia experimental foi realizado o teste de avaliação da sensibilidade nociceptiva orofacial, pelo 

teste da formalina. 

Grupo 4 (n = 6, FOR: CFA+LASER): ratos receberam injeção de CFA na região das ATMs, 

bilateralmente, e foram submetidos à sessões de laser terapia, conforme protocolo descrito, e no 10º 
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dia experimental foi realizado o teste de avaliação da sensibilidade nociceptiva orofacial, pelo teste 

da formalina. 

 

Protocolo 3: Quantificação das gelatinases MMP-2 e MMP-9 em ratos submetidos à inflamação 

persistente bilateral na ATM e submetidos à laser terapia de baixa intensidade. 

 

Grupo 1 (n = 6 para cada período de sobrevida, MMP: CONTROLE): ratos deste grupo 

foram anestesiados para simples manipulação e após o término do tempo de sobrevida de 1, 3, 5, 7 

ou 10 dias, os animais foram submetidos à eutanásia para remoção dos gânglios trigeminais. Este 

grupo experimental teve como objetivo quantificar a MMP basal do gânglio trigeminal de ratos sem 

tratamento algum. 

Grupo 2 (n = 6, para cada período de sobrevida, MMP: SAL+SHAM): ratos destes grupos 

receberam a injeção de solução salina 0,9 % na região das ATMs e foram submetidos às sessões 

SHAM de laser terapia conforme protocolo descrito em item anterior. Após o término do tempo de 

sobrevida, 1, 3, 7 ou 10 dias, os ratos foram submetidos à eutanásia para remoção dos gânglios 

trigeminais. 

Grupo 3 (n = 6, para cada período de sobrevida, MMP: SAL+LASER): ratos destes grupos 

receberão a injeção de solução salina 0,9 % na região das ATMs e foram submetidos às sessões de 

laser terapia conforme protocolo descrito em item anterior. Após o término do tempo de sobrevida, 

ou seja,1, 3, 7 ou 10 dias, os ratos foram submetidos à eutanásia para remoção dos gânglios 

trigeminais. 

Grupo 4 (n = 6, para cada período de sobrevida, MMP: CFA+SHAM): ratos destes grupos 

receberam a injeção de Adjuvante de Freund (CFA) na região das ATMs e foram submetidos às 

sessões SHAM de laser terapia conforme protocolo descrito em item anterior. Após o término do 
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tempo de sobrevida, 1, 3, 7 ou 10 dias, os ratos foram submetidos à eutanásia para remoção dos 

gânglios trigeminais. 

Grupo 5 (n = 6, para cada período de sobrevida, MMP: CFA+LASER): ratos destes grupos 

receberam a injeção de Adjuvante de Freund (CFA) na região das ATMs e foram submetidos às 

sessões SHAM de laser terapia conforme protocolo descrito em item anterior. Após o término do 

tempo de sobrevida, 1, 3, 7 ou 10 dias, os ratos foram submetidos à eutanásia para remoção dos 

gânglios trigeminais. 
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Protocolo 1: Avaliação da sensibilidade mecânica orofacial em ratos submetidos à administração de 

CFA intraarticular nas ATMs e tratados com laser de baixa intensidade. 

 

Nossos resultados mostram que a administração de CFA bilateral nas ATMs em ratos é capaz 

de promover alteração da sensibilidade mecânica orofacial, avaliada pelo teste de von Frey ao longo 

do desenvolvimento da inflamação intra-articular. Em adição, no grupo CFA+LASER, a 

sensibilidade mecânica orofacial, mostrou-se alterada nos dias 3 e 5 após o início dos experimentos, 

porém, a partir do 7° dia experimental, o limiar de retirada de cabeça (em gramas) não foi diferente 

do limiar basal deste mesmo grupo, nem dos grupos que receberam administração intraarticular de 

SAL (Figura 6) 

A análise estatística realizada (TWO WAY ANOVA) aponta que há diferenças significativas 

considerando o fator tratamento (F3,119 = 10,426, p < 0,001), tempo (F4,119 = 6,032, p < 0,001), além 

de evidenciar interação entre tempo e tratamento (F12,119 = 3,490, p < 0,001). A aplicação do pós-

teste de Newman-Keuls mostra, em particular, que no grupo CFA+SHAM (sem laserterapia), 

ocorreu redução do limiar de retirada de cabeça frente à estímulo mecânico inócuo (p < 0,05) quando 

comparado a seu respectivo limiar basal (64,9 ± 2,3 g), aos períodos de 3 dias (47,4 ± 2,7 g), 5 dias 

(44,2 ± 3,3 g), 7 dias (49,4 ± 4,0 g) e 10 dias (39,4 ± 3,4 g). Entretanto, no grupo CFA+LASER, a 

análise estatística revelou diferença significante (p < 0,05, Newman-Keuls) entre o limiar de retirada 

nos dias 3 (43,9 ± 4,5 g) e 5 dias (48,8 ± 3,6 g) quando comparados com o limiar de retirada no 

período basal (63,1 ± 2,4 g), e 7 (68,9 ± 3,3 g) e 10 (66,1 ± 5,7 g) dias após o início da inflamação 

intraarticular (Figura 6). 

Nos grupos que receberam solução salina na região das ATMs, e que foram tratados ou não 

com LLLT (SAL+SHAM, SAL+LASER), não se observou diferença estatisticamente significante 

entre os limiares de retirada no teste de Von Frey nos diferentes períodos experimentais (Figura 6). 
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Figura 6: Sensibilidade Mecânica Orofacial. Limiar de retirada da face após a aplicação de estímulo 

mecânico graduado (teste de Von Frey) antes (Basal) ou em diferentes dias após o tratamento (3, 5, 7, e 10 

dias) em ratos submetidos à administração de solução salina (SAL) ou Adjuvante Completo de Freund (CFA) 

intraarticular, e que receberam (LASER) ou não laser de baixa intensidade. (a) P <0,05, teste de Newman-

Keuls, quando comparado com seu respectivo limiar de retirada no período BASAL (b) P < 0,05 teste de 

Newman-Keuls quando comparado aos grupos SAL e SAL+LASER dentro do mesmo período. (c) P <0,05, 

quando CFA é diferente dos demais grupos dentro do mesmo período. 
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Protocolo 2: Avaliação da sensibilidade nociceptiva orofacial em ratos submetidos à administração 

de CFA intraarticular nas ATMs e tratados com laser de baixa intensidade. 

 

Os dados obtidos neste trabalho mostram que a inflamação persistente induzida pela 

administração intraarticular bilateral de CFA nas ATMs de ratos promoveu aumento do índice 

nociceptivo avaliado no teste de formalina orofacial (Figura 7). Ainda, a laserterapia foi capaz de 

reduzir o aumento dos comportamentos nociceptivos observados após a administração de formalina 

orofacial (Figura 7). 

A aplicação da TWO-WAY ANOVA evidenciou diferença no tratamento (F3,359 = 49,031, p < 

0,001) no tempo (F14,359 = 14,673, p < 0,001) bem como interação entre tempo e tratamento (F42,359 = 

3,999, p < 0,001). Em particular, o teste post-hoc de Newman-Keuls (p < 0,05) apontou diferença 

entre o grupo CFA+SHAM quando comparado aos demais grupos experimentais (CFA+LASER, 

SAL+LASER e SAL+SHAM, Figura 7) na fase 2 do teste de formalina, exceto no período de 30 a 

33 e 39 minutos do teste. Entretanto, não houve diferenças no tempo de coceira entre os diferentes 

grupos na fase 1 da formalina orofacial (tempo de 0 – 3 min.). 
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Figura 7: Sensibilidade Nociceptiva Orofacial. Resposta de coceira da face após a aplicação de 

formalina 1,5 % orofacial, 10 dias após a administração intraarticular Salina ou CFA e que receberam ou não 

tratamento com laser de baixa intensidade. Em (a) P< 0,05 teste de Newman-Keuls quando comparado ao 

grupo SAL e SAL+LASER, (b) P < 0,05 teste de Newman-Keuls quando comparado com ao CFA+LASER. 

  

3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45

0

25

50

75

100

125

150

a,b

a,b

a,b

a,b

a,b

a

a,b

a,b

C
oc

ei
ra

 O
ro

fa
ci

al
 (

s)

TEMPO(min)

 SAL  CFA  SAL+LASER  CFA+LASER

a,b



48 
 

 

Protocolo 3: Quantificação das gelatinases MMP-2 e MMP-9 em ratos submetidos à inflamação 

persistente bilateral na ATM e submetidos à laser terapia de baixa intensidade. 

 

Os resultados do presente trabalho mostram que a administração de CFA intraarticular nas 

ATMs bilateralmente promoveu aumento da expressão de MMP-2 (64 kDa, 72 kDa e 75kDa) 1 dia 

após o início dos experimentos e mantendo-se alta em todos os períodos avaliados. Com destaque, a 

maior quantidade de MMP-2 no gânglio trigeminal foi encontrada 10 dias após o início dos 

experimentos (Figuras 10). Para a MMP-9, observa-se aumento expressivo, no grupo CFA+SHAM 

no gânglio trigeminal 1, 3, 5 e 7 dias do experimento. Em contrapartida, no período de 10 dias, não 

se observa alteração da MMP-9 induzida pelo CFA (Figura 9). Adicionalmente, o tratamento com 

laser de baixa intensidade (grupo CFA+LASER) apresentou expressão de MMP-2 (64 kDa, 72 kDa e 

75 kDa) e MMP-9 semelhante aos grupos controles (Controle, SAL, SAL+LASER), mostrando que 

a laserterapia bloqueou o aumento da expressão das gelatinases no gânglio trigeminal induzida pelo 

CFA administrado bilateralmente nas ATMs de ratos (Figuras 9 e 10). 

A aplicação da análise estatística (TWO-WAY ANOVA) evidenciou que a expressão de 

MMP-9 (95 kDa) teve diferença quanto ao tempo (F4,149=10,430, p<0,001), ao tratamento 

(F4,149=10,058, p<0,001), bem como, interação tempo e tratamento (F16,149=2,086, p<0,05). O teste 

post-hoc de Newman-Keuls apontou diferença o grupo CFA+SHAM quando comparado com os 

grupos Controle, SAL, SAL+LASER e CFA+LASER (P < 0,001). Em particular, encontrou-se 

diferença significativa nos períodos de 1, 5 e 7 dias da expressão da MMP-9 no gânglio trigeminal do 

grupo CFA+SHAM comparado com os grupos Controle, SAL, SAL+LASER e CFA+LASER. 

Adicionalmente, houve diferença estatística entre o grupo CFA+LASER, no período de 5 dias 

comparado com os grupos Controle, SAL+SHAM e SAL+LASER (p < 0,05, Figura 9). 

Considerando a análise da expressão da MMP-2, no gânglio trigeminal, em seus diferentes 

pesos (75 kDa, 72 kDa e 64 kDa), a aplicação da TWO-WAY ANOVA para MMP-2 (75kDa) 
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evidenciou (P < 0,05) diferença estatística quanto ao tempo (F4,149=44,790, P < 0,001), ao tratamento 

(F4,149=14,250, P < 0,001), e não foi observada interação entre tempo – tratamento. O teste post hoc 

de Newman-Keuls mostrou diferença na expressão de MMP2 (75 kDa) do grupo CFA+SHAM no 

período de 3 e 10 dias quando comparado aos grupos Controle, SAL+SHAM e SAL+LASER e 

CFA+LASER (Figura 10). 

Para a MMP-2 (72 kDa), observa-se diferença estatística (TWO-WAY ANOVA) 

considerando o fator tempo (F4,149=17,635, P < 0,001), tratamento (F4,149=13,867, P < 0,001) e não se 

observou interação tempo - tratamento. Em particular, a expressão da MMP-2 (72 kDa) no gânglio 

trigeminal no grupo CFA+SHAM foi diferente significativamente (P < 0,05, Newman-Keuls) 

quando comparado aos grupos Controle, SAL+SHAM e SAL+LASER e CFA+LASER nos períodos 

1 e 10 dias. Ainda, no período de 3 dias o grupo CFA+SHAM diferiu do grupo Controle e 

SAL+SHAM (P < 0,05, Newman-Keuls). Adicionalmente, o grupo CFA+LASER não apresentou 

diferença quanto a expressão de MMP-2 (72 kDa) comparado aos grupos Controle, SAL+SHAM, 

SAL+LASER (Figura 10) 

Ainda, para a MMP-2 (64 kDa) a aplicação TWO-WAY ANOVA apontou diferença 

estatística quanto ao tempo (F4,148=31,412, P <0,001), ao tratamento (F4,148=25,709, P <0,001), e 

observa-se interação entre tempo–tratamento (F4,148=3,316, p<0,001). O teste de Newman-Keuls 

evidencia que a expressão de MMP-2 (64 kDa) no gânglio trigeminal do grupo CFA+SHAM foi 

diferente significativamente (P < 0,05) quando comparado os grupos Controle, SAL+SHAM, 

SAL+LASER e CFA+LASER nos períodos de 5, 7 e 10 dias. No mais, no período de 3 dias o grupo 

CFA+SHAM diferiu do grupo Controle, SAL+SHAM (P < 0,05, Newman-Keuls). Adicionalmente, 

o grupo CFA+LASER não apresentou diferença quanto a expressão de MMP-2 (72 kDa) comparado 

aos grupos Controle, SAL+SHAM, SAL+LASER (P < 0,05, Newman-Keuls) (Figura 10). 
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Figura 8: Fotografia de zimogramas representativos de gânglio trigeminal de ratos. Amostras de 

gânglio de ratos de diferentes períodos experimentais, 1,3, 5, 7 e 10 dias após a administração de Adjuvante 

Completo de Freund (CFA) ou solução salina 0,9 % (SAL), bilateral na região das ATMs. Na figura está 

apresentada a expressão de MMP-9 (92KDa) e MMP-2 (75 kDa, 72 kDa e 64 kDa). O Controle representa 

expressão das gelatinases em rato sem manipulação intraarticular (CFA ou SAL) e sem LLLT. 
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Figura 9: Avaliação quantitativa da expressão de gelatinases MMP-9 (unidades arbitrárias) em 

gânglios trigeminais em diferentes períodos experimentais. Média ± EPM da expressão de MMP-9 nos grupos 

submetidos à administração de solução salina 0,9 % (SAL) ou Adjuvante Completo de Freund (CFA) bilateral 

na ATM, ou sem manipulação intraarticular (Controle) com tempo de sobrevida de 1, 3, 5, 7 ou 10 dias. Em 

(a) quando diferente do seu respectivo 1° dia (p < 0,05, Newman-Keuls). Em (b) quando comparado ao 

respectivo 5° dia (p < 0,05, Newman-Keuls). Em c quando comparado ao respectivo valor do 7° dia 

experimental. Em (*) quando o grupo CFA é diferente dos demais grupos no mesmo período (p < 0,05, 

Newman-Keuls). E em (#) quando CFA+LASER é diferente dos demais grupos no período de 5 dias. 
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Figura 10: Avaliação quantitativa da expressão de gelatinases MMP-2 (75 kDa, 72 kDa e 64 kDa) 

(unidades arbitrárias) em gânglios trigeminais em diferentes períodos experimentais. Média ± EPM da 

expressão de MMP-2 (75kDa, 72kDa e 64kDa) nos grupos submetidos à administração de solução salina 0,9 

% (SAL) ou Adjuvante Completo de Freund (CFA) bilateral na ATM, ou sem manipulação intraarticular 

(Controle), com tempo de sobrevida de 1, 3, 5, 7 ou 10 dias. Em (a) quando CFA é diferente dos demais 

grupos no mesmo período (p < 0,001, Newman-Keuls). Em (b) quando comparado ao grupo CFA+LASER no 

mesmo período (p < 0,05, Newman-Keuls). Em (*) (p < 0,05, Newman-Keuls), quando comparado aos 

valores do respectivo 1° dia ± erro padrão da média. Em (*) quando diferente dos demais períodos dentro do 

mesmo grupo (p < 0,05, Newman-Keuls). 
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A análise estatística TWO WAY ANOVA para atividade gelatinolítica das MMP-2 e MMP-9 

em gânglio trigeminal de ratos evidenciou que a aplicação de CFA intraarticular mostrou diferença 

estatisticamente significante no tratamento (F4,124 = 718,122, p < 0,001), e interação entre tempo e 

tratamento (F16,124=4,009, p < 0,001), porém não mostrou diferença significante no tempo. O grupo 

CFA+SHAM apontou diferença quando comparado aos grupos Controle, SAL+SHAM, 

SAL+LASER, CFA+LASER (p < 0,05, Newman-Keuls, Figura 12). Ainda o teste post hoc de 

Newman-Keuls mostrou diferença dentro do grupo CFA+SHAM entre os períodos 1, 3, 5 e 10 

quando comparado com o respectivo 7° dia de experimentação, bem como entre o 1° e 9° dia de 

experimentação quando comparados aos respectivos 3° e 5° período (p < 0,05, Newman-Keuls, 

Figura 12). 

Em contrapartida, os grupos CFA+LASER, SALINA+LASER, SALINA+SHAM e Controle 

não mostram diferença estatisticamente significante entre os eles nos diferentes períodos (Figura 12). 

A figura 11 mostra uma fotomicrografia representativa de cortes longitudinais da região do 

gânglio trigeminal, evidenciando a atividade gelatinolítica das MMPs nos diferentes períodos 

experimentais. 

  



54 
 

 

 

 

Figura 11: Fotomicrografias representativas de cortes longitudinais (10 µm) do tronco encefálico de 

ratos, na região do gânglio trigeminal, evidenciando a atividade gelatinolítica das MMPs no 1
o
 dia ou 3

o
, 5

o
, 7

o
 

e 10
o
 dias após a administração de Adjuvante Completo de Freund (CFA), ou solução salina 0,9 % (SAL), ou 

sem qualquer manipulação intraarticular (Controle), em ratos submetidos (LASER) ou não a laserterapia. 

(Fluorescência verde, aumento de 10X). 
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Figura 12: Atividade gelatinolítica de metaloroteinases da matriz extracelular. Amostras de gânglio 

trigeminal de ratos submetidos à aplicação intraarticular, bilateralmente, de Adjuvante Completo de Freund 

(CFA) ou solução salina 0,9% (SAL), ou então sem qualquer manipulação intraarticular (Controle) e tratados 

com LLLT (LASER) ou não, após o tempo de sobrevida de 1, 3, 5, 7 e 10 dias. Em (a) quando CFA é 

diferente de dos demais grupos dentro do mesmo período. Em (*) quando o grupo CFA for diferente dos 

demais períodos dentro do mesmo grupo (p < 0,001, Newman-Keuls). 
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Discussão 
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Os resultados do presente trabalho corroboram achados anteriores evidenciando que a 

inflamação bilateral das ATMs em ratos induzida por CFA promove alodinia mecânica, hiperalgesia, 

bem como aumenta a expressão das gelatinases MMP-9 e MMP-2 no gânglio trigeminal. Em adição, 

os dados apontam que o tratamento com laser de baixa intensidade (LLLT) é capaz de reduzir a 

alodinia mecânica e a hiperalgesia orofacial, e ainda reduzir o aumento da expressão da MMP-9 

(fases iniciais do desenvolvimento da inflamação articular) e da MMP-2 (fase inflamatória 

duradoura) no gânglio trigeminal. Em particular, os resultados mostram que a partir do 5
o
 dia de 

tratamento há melhora significativa da alodinia mecânica, bem como ocorre redução da expressão da 

MMP-9 no gânglio trigeminal do grupo CFA+LASER. Nossos resultados apontam ainda que na 

ausência da resposta inflamatória, a laser terapia não altera a sensibilidade mecânica (teste de von 

Frey), a hiperalgesia (teste da formalina orofacial), nem a expressão das gelatinases (MMP-9 e 

MMP-2) no gânglio trigeminal, reforçando a hipótese de que a LLLT atua reduzindo a resposta 

inflamatória induzida pela administração bilateral de CFA (Figuras 9 e 10).  

Corroborando nossos achados, trabalho clínico de KULEKCIOGLU e cols. (2003) mostrou 

que o tratamento por 15 dias com LLLT de pacientes portadores de DTM de origem miogênica ou 

artrogênica foi eficaz na redução da sintomatologia dolorosa e dos ruídos articulares, na melhora na 

abertura bucal bem como no movimento de lateralidade mandibular. De fato, o uso da LLLT 

promove distintos efeitos biológicos, dentre eles estimulação da proliferação celular, aumento da 

síntese de colágeno e da secreção de fatores de crescimento, melhora da circulação sanguínea, 

aceleração do processo de epitelização (REDDY, 2004). Assim, é possível que devido à ação 

biológica tecidual de laser terapia, ocorra redução da resposta inflamatória local, melhora do reparo 

tecidual e consequentemente, redução da sintomatologia dolorosa e melhora das condições 

musculares e articulares dos pacientes portadores de DTM. 

Utilizando modelo de degeneração muscular induzida por miotoxina na região do músculo 

da tíbia em camundongos, AMARAL e cols. (2001) mostraram que o uso de laser de HeNe em doses 
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crescentes (2,6, 8,4 ou 25 J/cm
2
) promoveu maior proliferação de fibras musculares e da população 

mitocondrial, com melhor regeneração muscular. Em particular, a dose de 2,6 J/cm
2
 foi a mais 

efetiva em promover o aumento da densidade mitocondrial e das fibras musculares comparada aos 

grupos sem laser terapia.  

O uso clínico da LLLT para o tratamento de doenças inflamatórias tem sido amplamente 

utilizado desde 1981 (GOLDMAN, 1981). Entretanto, os mecanismos da irradiação com laser ainda 

não foram totalmente esclarecidos. É possível que a LLLT possua efeitos antiinflamatórios, desde 

que alguns achados mostraram que a laser terapia promoveu alterações nos níveis de prostaglandinas 

E2 e de interleucina 1β (IL-1β) tanto in vitro (SHIMIZU e cols., 1995, SAKURAI e cols., 2000) 

como in vivo (ALBERTINI e cols., 2004, CAMPANA e cols., 2003), e redução da formação de 

edema. Especificamente, a irradiação com laser GaAlAs em cultura de células de ligamentos 

periodontais humanos reduziu significativamente a produção de PGE2 e IL-1β observada 3 e 5 dias 

após a aplicação de força controlada (semelhante à tensão promovida pela movimentação ortodôntica 

em incisivos) (SHIMIZU e cols., 1995). Dentro desta mesma perspectiva, SAKURAI e cols. (2000) 

mostrou que a laser terapia em cultura de fibroblastos gengivais humanos reduziu a produção de 

PGE2 bem como da enzima ciclooxigenase 2  induzida pela incubação durante 8 horas com 

lipopolissacarídeo (LPS). Em contrapartida, estudo de ALBERTINI e cols. (2004) mostrou que o 

tratamento agudo com laser GaAlAs (2,5 J/cm
2
, 80s a cada hora por 4 horas) reduziu o edema plantar 

em ratos induzido pela administração de carragenina de forma semelhante à administração de um 

antiinflamatório inibidor da ciclooxigenase (diclofenaco sódico). Ainda, em ratos 

adrenalectomizados, o uso de laser terapia não reduz o edema plantar sugerindo, que a ação 

antiinflamatória do laser GaAlAs, neste modelo experimental pode ser via liberação de hormônios 

corticosteroides da medula da adrenal (ALBERTINI e cols., 2004). Juntos, estes estudos corroboram 

os nossos achados onde observamos redução da alodinia mecânica e da hiperalgesia em ratos, 

possivelmente, devido a redução de mediadores inflamatórios intraarticular. Em tempo, observamos 



59 
 

 

que a LLLT reduziu significativamente a expressão de MMP-9 e MMP-2 no gânglio trigeminal 

induzida pela inflamação intraarticular devido à administração de CFA nas ATMs bilateral. De fato, 

a injeção de CFA intraarticular elevou os níveis de IL-1β no fluído sinovial, atingindo o pico de 

concentração com a administração de 50 µg de CFA (HARPER e cols., 2001), bem como promoveu 

comportamentos nociceptivos, como a coceira da região orofacial, e comportamentos recuperativos e 

de atenção com a superfície corporal (MACFARLAND e cols., 1987). 

A disfunção temporomandibular (DTM), possui aspecto multifatorial, sendo o componente 

inflamatório a principal causa de sintomatologia dolorosa. De fato, a inflamação periférica é a maior 

causa de dores crônicas e persistentes (WATKINS e MAIER, 2002). Ainda, modificações nos 

neurônios sensoriais induzidas pela inflamação têm sido amplamente estudadas por diversos 

pesquisadores.  

Considerando as vias neurais sensoriais, os neurônios sensoriais ganglionares ocupam 

posição única nestas vias ascendentes representando a primeira estação do sistema nervoso onde as 

sensações são geradas, em particular, a sensibilidade dolorosa. Em adição, há crescentes evidencias 

de que as células ganglionares podem contribuir para o estabelecimento dos quadros de dores 

crônicas e persistentes (TSUDA e cols., 2003, 2005; WATKINS & MAIER, 2002), entre elas as 

células gliais satélites (CGSs) tem recebido destaque nos últimos anos (DUBLIN & HANANI, 2007; 

BERTA e cols. 2012). Estas CGSs atuam como barreira mecânica para neurônios do gânglio da raiz 

dorsal e do gânglio trigeminal (HANANI, 2005), além de participar de mecanismos de recaptação de 

neutrotransmissores e podem exercer um fino controle do microambiente neuronal (KEAST & 

ANDERSON, 2000; BRAUN e cols., 2004). Diferentes evidências tem mostrado que as CGSs estão 

envolvidas nas modificações morfológicas e bioquímicas que ocorrem após a injúria neural periférica 

e a inflamação (XIE e cols., 2009; DUBLIN & HANANI, 2007; DUBOVY e cols., 2010). Em 

tempo, no tecido neural, há grande expressão de MMP-9, incluindo nos neurônios, nas células gliais, 

tais como os astrócitos e na micróglia (GOTTSCHALL & DEB, 1996; CANDELARIO-JALIL e 
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cols, 2009). Ainda, enquanto a MMP-2 é considerada uma gelatinase constitutiva, a MMP-9 é 

altamente induzível e de expressão transiente, sendo um dos principais estímulos para sua expressão, 

estímulos inflamatórios, tais como as citocinas inflamatórias (JI e cols., 2009). A gelatinase MMP-9 

tem como principal função fisiológica no tecido neural a plasticidade sináptica, além de estar 

correlacionada com o desenvolvimento e a regeneração tecidual, tal como a MMP-2 (YOUNG, 

2005; WILCZYNSKI e cols., 2008). É importante ressaltar que as MMPs produzidas pelas células 

ganglionares, devido à estímulos diversos, tais como um processo inflamatório, podem ser 

transportadas do soma neuronal para a periferia promovendo seus efeitos tanto na região ganglionar, 

quanto perifericamente (JI e cols., 2009). 

Considerando a sensibilidade nociceptiva, em particular em modelo de dor neuropática, ou 

persistente, trabalho de KAWASAKI e cols. (2008) mostrou que as gelatinases MMP-2 e MMP-9 

participam diferentemente do desenvolvimento do quadro de dor neuropática. Neste estudo, a injúria 

periférica neural, induzida por ligadura do nervo espinal na região de L5 promoveu aumento da 

expressão de MMP-9 no gânglio da raiz dorsal 1 dia após o início dos experimentos, sendo este 

aumento transiente, ou seja, não observado em outros estágios do estabelecimento da dor 

neuropática. Em contrapartida, o aumento da atividade da MMP-2 ganglionar ocorreu de forma mais 

tardia, no 7° dia experimental, mantendo-se alta até o término do período de experimentação (21 

dias). Estes achados corroboram os nossos resultados onde observamos aumento da expressão de 

MMP-9 no gânglio trigeminal imediatamente após o início da inflamação induzida por CFA nas 

ATMs, enquanto que o aumento da MMP-2 (72 kDa) foi observado em grande quantidade no 10° dia 

experimental.  

De fato, a MMP-9 e MMP-2 possuem importante envolvimento na dor neuropática e 

persistente, sendo responsáveis pela ativação da IL-1β nas fases iniciais (MMP-9) e na manutenção 

da dor persistente (MMP-2), (PARKS e cols. 2004; KAWASAKI e cols., 2008). A ação das 

gelatinases, com destaque para a MMP-9 no estabelecimento da dor persistente ocorre em grande 
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parte pela ativação da IL-1 β (PARKS e cols., 2004; HAZUDA e cols., 1990, em LIU e cols., 2012), 

bem como de outras moléculas bioativas tais como o fator de necrose tumoral (TNF-α) 

(SCHONBECK e cols., 1998; CAUWE e cols., 2007) e pro-neurotrofinas tais como pro-NGF e pro-

BNDF (SCHONBECK e cols., 1998; LEE e cols., 2001).  Entretanto, há também indução da 

proliferação e remodelação de CGSs (CHATTOPADHYAY e SHUBAYEV, 2009). Estudos têm 

apontado que em modelos de dor crônica ou persistente a comunicação entre as CGSs e os neurônios 

sensoriais ganglionares está grandemente aumentada, por facilitação das junções gap entre as células 

(HANANI e cols., 2002; DUBLIN e HANANI, 2007) e devido a aumento das correntes de sódio e 

supressão de correntes de potássio (BINSHTOK e cols., 2008). Assim, evidencias tem mostrado que 

a MMP-9 promove ativação da IL-1β levando a uma hiperexcitabilidade dos neurônios sensoriais 

primários (BERTA e cols., 2012, DUBLIN e HANANI, 2007). Este efeito pode ser correlacionado 

com a hiperalgesia observada em quadros inflamatórios (LIU e cols., 2002, SPATARO e cols., 2004 

em DUBLIN & HANANI, 2007). Trabalho recente de Berta e cols. (2012) mostrou que o bloqueio 

da MMP-9 abole a ativação das CGSs, bem como a expressão da IL-1β. 

Em tempo, a presença de MMPs tem sido considerada um marcador inflamatório, como em 

casos de osteoartrite (TANAKA, 2001). Em particular, durante o processo inflamatório articular 

ocorre aumento tanto de marcadores conhecidos, tais como IL-1β e IL-6, como também o aumento 

das MMP-2 e MMP-9 no líquido sinovial (KUBOTA e cols., 1998). Adicionalmente, verificou-se, 

no líquido sinovial, a presença de colagenases tipo MMP-1, MMP-8 e MMP-13 (SRINIVAS e cols., 

2001). Em adição, as MMPs podem participar dos processos patológicos nociceptivos alterando a 

mielinização dos nervos periféricos (CHATTOPADHYAY e cols., 2007). Especificamente, foi 

mostrado que em camundongos knockout para MMP-9 a remielinização que ocorre após a injúria 

experimental do nervo ciático é mais efetiva e há redução dos comportamentos nociceptivos quando 

comparados com camundongos controle. Estes dados sugerem que a MMP-9 associada às citocinas 

inflamatórias está correlacionada com as alterações dos nervos periféricos associadas à injúria.  
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Em resumo, é possível hipotetizar que a inflamação persistente promovida pela 

administração de CFA intraarticular bilateral nas ATMs em ratos, no presente trabalho induziu 

aumento da expressão de MMP-9 e MMP-2, e estas por sua vez promoveram aumento das citocinas 

e remodelação das CGSs no gânglio trigeminal, contribuindo para a alodinia mecânica e a 

hiperalgesia. Além disso, a LLLT reduziu as alterações na sensibilidade mecânica e nociceptiva, 

devido a suas ações antiinflamatórias reduzindo a expressão das gelatinases MMP-9 e MMP-2 

ganglionares, sugerindo redução da atividade das citocinas (IL-1β) e minimizando as alterações nas 

CGSs. É importante ressaltar que o uso de inibidores das metaloproteinases, em particular das 

gelatinases, para o tratamento de processos inflamatórios tem sido realizado em alguns casos, tais 

como na artrite, na aterosclerose, na periodontite e no câncer (HU e cols., 2007). De fato, estudo de 

TALHOUK e cols. (2000) evidencia que a administração de inibidores das gelatinases reduz a 

hiperalgesia plantar (avaliada no teste de placa quente e de pressão mecânica) induzida por 

endotoxina de forma semelhante ao tratamento com morfina (2 mg/Kg, i.p.). Entretanto, ainda se faz 

necessário o esclarecimento em detalhes dos mecanismos pelos quais as MMPs atuam no processo 

inflamatório, sendo isto essencial para o desenvolvimento de terapias alternativas e complementares 

visando a redução da sintomatologia dolorosa e dos efeitos deletérios associados à inflamação. 
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Conclusões 
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A partir dos resultados obtidos neste trabalho podemos resumir as seguintes conclusões: 

 O tratamento de LLLT bloqueou a redução do limiar de sensibilidade mecânica no 

teste de Von Frey, induzido pela administração intraarticular de Adjuvante 

Completo de Freund. Os ratos do grupo CFA+LASER mostraram limiar de retirada 

da cabeça no teste de sensibilidade mecânica (von Frey), semelhante aos limiares 

dos grupos SAL+SHAM e SAL+LASER no final do experimento. Estes dados 

sugerem que a LLLT foi eficaz na redução da alodinia mecância associada ao 

processo inflamatório intraarticular. 

  A LLLT reduziu o tempo de coceira da região orofacial em ratos do grupo 

CFA+LASER quando comparado ao grupo CFA+SHAM. Ainda, a sensibilidade 

nociceptiva orofacial do grupo CFA+LASER mostrou-se semelhante aos grupos 

SAL+SHAM e SAL+LASER. Estes dados permitem concluir que a LLLT reduz a 

hiperalgesia orofacial induzida pela administração de agente inflamatório bilateral 

das ATMs em ratos. 

 No mais, a LLLT reduziu a expressão das MMP-2 e MMP-9, bem como a atividade 

gelatinolítica das mesmas, em ratos do grupo CFA+LASER nos períodos de 1, 3, 5,7 

e 10 dias de experimentação, quando comparado ao tratamento CFA+SHAM. 

Assim, é possível hipotetizar que a redução da alodinia mecânica, bem como da 

hiperalgesia orofacial observada após a LLLT seja, pelo menos em parte, devido à 

redução da expressão das MMPs no gânglio trigeminal. 
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