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Introdução
Com o conhecimento de que existe um mecanismo fotobiológico universal da ação da
luz sobre as células, mais especificamente em enzimas terminais da cadeia respiratória, na
mitocôndria, iniciou-se o desenvolvimento da terapia com lasers de baixa potência (LLLT –
Low-Level Laser Therapy) (MARQUES, 2004).
O laser possui três características principais: monocromaticidade, coerência e
colimação (LOW, 2001), sendo que apenas a monocromaticidade (capacidade de emitir luz
com baixa variação no comprimento de onda) apresenta papel vital na LLLT, conforme
dados da literatura, onde a utilização de um comprimento de onda não delimitado mostrouse menos eficiente do que aqueles com comprimento de onda específicos (KARU, 1987).
Sabe-se atualmente que, devido à composição dos tecidos, quanto maior o comprimento de
onda emitido, mais superficial é sua ação (AHMED et al., 2013). As outras duas
características não apresentam papel tão crucial já que são rapidamente degradadas pelo
espalhamento do feixe ao penetrar o tecido (NICOLA, 1994). Assim, começou-se o trabalho
com fontes emissoras de luz não coerentes, como os diodos emissores de luz (LED – Light
Emmiting Diodes), que são dispositivos mais baratos, de mais fácil manuseio, que operam
com correntes elétricas mais baixas e que possuem ação biomédica semelhante aos lasers
(PURÓN et al., 2001).
A fotoestimulação causada pela irradiação por LEDs ou lasers de baixa potência
causam eventos cruciais para a cicatrização de feridas (VINCKY et al., 2003; BAROLET,
2008). Estudos in vitro tem demonstrado que a aplicação da LLLT pode ter influência no
processo celular incluindo alteração na síntese de DNA (BYRNES et al., 2005; SAFAVI et
al., 2008; CHEN et al., 2009), produção de proteína (SAYGUN et al., 2008; CHEN et al.,
2008; CHEN et al., 2009) e estimulação da proliferação (WEBB; DYSON, 2003; WU;
PERSINGER, 2011; ALEKSIC et al., 2010; ALGHAMDI et al., 2012) e diferenciação (HOU et
al., 2008; BOUVET-GERBETTAZ et al., 2009; LI; LEU; WU, 2010) celular, sugerindo a
possibilidade de uma inter-relação entre a fotoestimulação e mecanismos epigenéticos de
controle da expressão gênica.
Definem-se como epigenéticos os mecanismos capazes de controlar a atividade e a
expressão genica nas células, sem que a sequência do DNA seja modificada. Entre as
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principais modificações epigenéticas conhecidas, incluem-se a metilação do DNA e as
modificações pós-traducionais de histonas (JONES; TAKAI, 2001; JENUWEIN; ALLIS,
2001). A metilação do DNA consiste na adição de um radical metil (CH3) no carbono 5 de
citosinas geralmente seguidas de guaninas (dímeros CpG) por ação de enzimas
denominadas DNA metiltransferases (DNMTs) (JONES; TAKAI, 2001).
Acredita-se que fatores externos possam modular a programação epigenética e
atuarem como importantes alternativas terapêuticas (GOMES; PELOSI, 2013), no entanto,
ainda não há evidencias na literatura no que diz respeito ao potencial da LEDterapia em
modular estes padrões epigenéticos.
Sabe-se que a aplicação do LED como recurso terapêutico vem se ampliando na
última década e, estudos recentes demonstraram fortes evidencias de que a eficiência dos
LEDs em processo de fotoestimulação é semelhante à dos lasers de baixa potência –
terapia LLLT (CORAZZA, 2005).
Testes clínicos com a aplicação de LEDs em cicatrização de ulceras em seres
humanos já foram liberados pela FDA (Food Drug Administration) (DIAS et al., 2009), e
trabalhos recentes demonstraram a eficiência deste recurso para o tratamento de diversos
tipos de ulceras (ANDERS et al., 2008; CORAZZA, 2005). Assim, torna-se importante
investigar os meios pelos quais a cicatrização ocorre, especialmente os mecanismos
epigenéticos envolvidos, levando à explicação dos efeitos benéficos da LEDterapia.
Portanto, o objetivo deste trabalho foi de verificar o envolvimento da metilação global
do DNA e da expressão do gene Dnmt3a com os efeitos induzidos pela LEDterapia em
modelo experimental in vivo de cicatrização epitelial em ratos.
Material e Métodos
Foram utilizados 15 ratos Wistar, com peso médio de 250 g, divididos em três grupos:
grupo 1: animais submetidos à excisão e expostos à irradiação de 4J (0,8J/cm²) de LED;
grupo 2: animais submetidos à excisão e expostos à irradiação de 8J (1,6J/cm²) de LED e;
grupo controle (CTL): animais submetidos apenas à excisão, sem qualquer ou intervenção
pós-cirúrgica. Para a realização da excisão, os animais foram anestesiados com
tribomoetanol 0,25 g/kg. Após prévia depilação na região dorsal, foi demarcada uma área
circular com dois centímetros de diâmetro e excisado, com o auxílio de um bisturi, até a
exposição da fáscia muscular.
Foi utilizado um aparelho com LEDs com emissão na faixa do vermelho (604
nanômetros), com spot de 5 cm de diâmetro, de luz continua, posicionado a uma distância
de um centímetro da lesão e mantido por tempo suficiente para a obtenção da dose
correspondente para cada grupo: 170 segundos para o grupo 1 e 340 segundos para o
grupo 2. As irradiações ocorreram todos os dias, durante 7 dias.
Com os animais anestesiados, foram obtidas fotografias das lesões com máquina
digital, considerando como norteador de tamanho um fragmento de papel de 1cm2, o qual foi
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colocado ao lado da lesão no momento da fotografia. A mensuração da área da lesão
ocorreu no primeiro e último dia do experimento.
As imagens foram avaliadas com auxílio do software Image J 1.49, sendo a área
expressa em cm2.
As células epiteliais contidas na superfície da lesão foram removidas, com auxílio de
um bisturi, no oitavo dia de experimento (um dia após o término do período das irradiações
com LED) para a obtenção de DNA e RNA para as análises moleculares.
O DNA foi extraído pelo método fenol-clorofórmio e a análise da metilação global do
DNA realizada a partir do Imprinting Methylated DNA Quantification kit (Sigma Aldrich®). O
RNA foi obtido pelo método do Trizol (Invitrogen®) e a síntese de cDNA realizada com o
High Capacity kit (Applied Biosystems®).
A expressão quantitativa do gene Dnmt3a foi avaliada por PCR em tempo real,
utilizando o sistema de detecção Taqman (Applied Biosystems®) e o gene Gapdh como
controle endógeno.
As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do software GraphPadPrism
5.0, sendo empregados os testes T-student e Kruskal-Wallis (pós-teste de Dunn),
considerando-se um nível de significância de 95% para todos os testes empregados.
Resultados e Discussão
Uma diferença estatisticamente significativa da área da lesão foi observada quando
comparados os grupos CTL (p=0,003), 1 (p=0,0083) e 2 (p<0,001) confirmando que a
diminuição da área da lesão está ocorrendo normalmente no processo de cicatrização
tecidual do modelo experimental em ratos. Quando considerado o delta da variação da área
da lesão entre os grupos, foi observada diferença estatisticamente significativa apenas entre
os grupos CTL versus 2 (p=0,0181). Esses dados demonstram que a dose de 1,6 J/cm²
apresenta maior eficiência que a de 0,8 J/cm² no que diz respeito à potencialização da
velocidade de cicatrização.
Trabalhos recentes têm demonstrado a eficiência do LED, em diferentes doses, no
aumento da velocidade de cicatrização epitelial em ratos (NOGUEIRA et al., 2014; MIN;
GOO, 2013).
Uma diminuição estatisticamente significativa da metilação global do DNA foi
observada nas células epiteliais adjacentes à lesão nos grupos CTL (p=0.002), 1 (p=0.0012)
e 2 (p=0.0003) confirmando a participação dos mecanismos de metilação do DNA no
processo natural de cicatrização. Quando interrogado o perfil de metilação global do DNA
nas amostras submetidas à ledterapia, não foi observada diferença estatisticamente
significativa entre os deltas de variações dos grupos CTL, 1 e 2 (p=0,3095). Essa evidencia
sugere que as irradiações com 0,8 J/cm² ou 1,6 J/cm² de LED não afeta a metilação global
do DNA nas células.
Não houve diferença estatisticamente significativa na expressão do gene Dnmt3a no
primeiro (p=0,0571) e oitavo dia de experimento (p=0.6677).
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Conclusão
Nossos dados demonstram que a diminuição da metilação global do DNA é um
processo que está relacionado à cicatrização epitelial em ratos. Além disso, nossas
evidências sugerem que, embora a irradiação de 1,6 J/cm² de ledterapia tenha um efeito
significativo na velocidade de cicatrização epitelial, esse efeito não altera o perfil global de
metilação do DNA nem a expressão do gene Dnmt3a.
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