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RESUMO 

 

 A terapia fotodinâmica (TFD) envolve a administração de um agente 

fotossensibilizador (FS) seguida pela aplicação do laser, resultando em uma sequência de 

processos fotoquímicos e fotobiológicos, que geram espécies reativas de oxigênio (EROs). 

Este estudo avaliou os efeitos da TFD com nanoemulsão de alumínio-cloro ftalocianina 

(AlClFc) sobre os níveis de malondildeído (MDA), glutationa (GSH), superóxido dismutase 

(SOD) e glutationa peroxidase (GPx), que representam indicadores envolvidos no estresse 

oxidativo e defesas antioxidantes. Para tanto, o estudo utilizou 120 ratas da espécie Rattus 

norvegicus, raça Wistar, distribuídas em 5 grupos experimentais: Saudáveis (S), com doença 

periodontal (DP), com doença periodontal e terapia com o FS (F), com doença periodontal e 

terapia com o laser (L) e com doença periodontal e TFD (FL). Foi utilizado um modelo 

experimental de DP induzida por ligadura. Após sete dias da indução da DP, foram instituídas 

as terapias, conforme os grupos. No grupo tratado com TFD, foi aplicado 40μl do FS (5μM), 

seguida da irradiação do laser diodo fosfeto de índio-gálio-alumínio (InGaAlP - 660nm, 

100J/cm2). As ratas sofreram eutanásia no 7º e no 28º dia, após o tratamento. Os espécimes 

teciduais foram removidos e submetidos a análises histológicas, imuno-histoquímicas e 

métodos de dosagens enzimáticas com detecção colorimétrica por espectroscopia UV/VIS. Os 

resultados histológicos evidenciaram, alterações inflamatórias, desorganização do tecido 

conjuntivo e perda óssea alveolar, nos grupos com DP induzida.  As dosagens enzimáticss 

demonstraram que os níveis de MDA estavam mais elevados, nos grupos com DP induzida 

que no grupo saudável, sem existir diferenças estatísticas significativas (p>0,05).  Níveis 

elevados de GSH foram encontrados nos grupos L (p=0,028) e FL (p=0,028), quando 

comparados com o grupo DP, com diferenças estatísticas significativas. A imuno-

histoquimica para a SOD apresentou maior imunomarcação nos grupos L e FL, comparados 

ao grupo DP, sem diferenças estatísticas significativas (p>0,05). GPx mostrou 

imunoexpressão menor no grupo DP, quando comparado aos demais grupos e diferenças 

estatísticas significativas foram observadas entre os grupos DPxL (p<0,05). A TFD 

administrada neste experimento não induziu elevação dos níveis de MDA, elevou 

significativamente os níveis de GSH e apresentou intensa imunoexpressão para SOD e GPx, 

evidenciando que esta terapia não acentuou a peroxidação lipídica, entretanto, foi capaz de 

induzir efeitos sobre os processos de defesas antioxidantes.  A terapia com LBI pareceu 

demonstrar efeitos fotobiomoduladores, promovendo a diminuição dos níveis de MDA, 

elevando os níveis de GSH e apresentando intensa imunomarcação para SOD e GPx, 

demonstrando que a laserterapia induziu efeitos antioxidantes.   

 

Palavras-chave: Terapia fotodinâmica, estresse oxidativo, laser, antioxidantes, imuno-

histoquímica. 



16 

 

 

 

Abstract 



17 

 

ABSTRACT 

 

 Photodynamic therapy (PDT) consists of a non-toxic photosensitizing agent (FS) 

administration followed by a laser source resulting in a sequence of photochemical and 

photobiological processes that generate reactive oxygen species (ROS) that damaging cells. 

The present work evaluated the effects of PDT nanoemulsion-aluminum chloride 

phthalocyanine (AlClFc) mediated on malondialdehyde (MDA), glutathione (GSH), 

superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GPx) levels, which represent 

indicators involved in oxidative stress and antioxidant defenses. For this purpose, this study 

used 120 female rats of the Rattus norvegicus species, Wistar race, divided into 5 groups: 

Healthy (H), with periodontal disease (PD), with periodontal disease and treatment with FS 

(F), with periodontal disease and treatment with the laser (L); and periodontal disease and 

treatment with PDT (FL). An experimental model for represent periodontal disease (PD) was 

induced by ligature (split-mouth). Seven days later the induction of PD, the treatments were 

instituted according to the groups. In the group treated with PDT was applied 40μl FS (5μM) 

followed by laser irradiation diode InGaAlP (660nm, 100J / cm2). The rats were sacrificed on 

the 7th and 28th day after treatment and tissue specimens were removed and subjected to 

histological, immunohistochemical methods and enzymatic colorimetric measurements with 

detection by UV / VIS spectroscopy. Inflammatory changes, connective tissue disorganization 

and alveolar bone loss were displaying in groups with PD induced. The enzyme dosages 

showed that MDA levels were higher in PD induced groups, with no statistically significant 

differences (p> 0.05). High levels of GSH were found in groups L (p = 0.028) and FL (p = 

0.028) compared with PD group, with statistically significant differences. 

Immunohistochemistry for SOD showed higher immunostaining in L and FL groups, 

compared to the PD group without statistically significant differences (p> 0.05). GPx showed 

lower immunoreactivity in the DP group when compared to the other groups and statistically 

significant differences were observed between the DPxL groups (p <0.05). TFD administered 

in this experiment did not induce elevation of MDA levels significantly increased the GSH 

levels and showed intense immunostaining pada SOD and GPx, showing that this therapy 

does not accentuated lipid peroxidation, however, it was able to induce effects on the 

antioxidant defenses processes. The LBI therapy appeared to show photomodulatory 

promoting effects reduction of the MDA levels, increasing GSH levels and with intense 

immunostaining for SOD and GPx, demonstrating that laser therapy induced antioxidant 

effects. 

 

Keywords: Photodynamic therapy, oxidative stress, laser, antioxidants, 

immunohistochemistry 
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 1  INTRODUÇÃO 

 

 

A terapia fotodinâmica (TFD) é uma modalidade terapêutica que tem mostrado 

resultados clínicos efetivos no tratamento de diversos tipos de doenças, tais como neoplasias e 

infecções localizadas. Diversas pesquisas têm demonstrado a influência da TFD sobre 

mecanismos biológicos, principalmente no que diz respeito a inflamação, fatores 

transcricionais, apoptose, ação antimicrobiana e antitumoral (FIRCZUK; NOWIS; GOLAB, 

2011; BRACKETT, GOLLNICK, 2011; SEGUIER, et al., 2010; CASTANO, MROZ, 

HAMBLIN, 2006). A TFD tem como princípio básico a administração de um agente 

fotossensibilizador (FS) que se acumula nas células e tecidos, seguida pela aplicação de luz 

visível. Os FSs são compostos químicos, que absorvem a luz, em um comprimento de onda 

específico, e são capazes de produzir, diversas espécies reativas de oxigênio (EROs), 

responsáveis por ativar diversas vias biológicas (SEGUIER, et al 2010). 

EROs ocorrem naturalmente na célula e desempenham um papel essencial no 

metabolismo oxidativo, vias de transdução de sinal, e na morte de microrganismos ingeridos 

por fagócitos. Estas espécies são continuamente produzidas em nosso corpo em decorrência 

do processo de redução incompleta do oxigênio molecular (O2). Elas desempenham 

importante papel no controle fisiológico da oxidação de biomoléculas como DNA, lipídios e 

proteínas. Embora a maioria das EROs em excesso sejam neutralizadas por superóxido 

dismutase, catalases e pelas glutationa peroxidases, EROs residuais podem ainda ocasionar 

danos (FERREIRA; FERREIRA; DUARTE, 2007). A formação excessiva das EROs causa 

um desbalanço oxidativo, estresse redox, que é reconhecido pela incapacidade de 

neutralização por agentes antioxidantes. A manutenção do estresse oxidativo, no ambiente 

celular, pode causar danos metabólicos e estar envolvido no desenvolvimento de numerosas 

patologias (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1999; MACCORD, 2000). 

Os lípidos representam substratos facilmente oxidáveis, portanto, o aumento da 

peroxidação lipídica pode ser uma consequência dos danos ocasionados pelas EROs. No 

entanto, as EROs têm uma vida muito curta, o que dificulta a sua detecção direta, assim, a 

destruição tecidual, relacionada com essas espécies, pode ser avaliada através dos produtos 

finais da peroxidação lipídica, tal como o malondialdeído (MDA), que é considerado o 

indicador mais amplamente estudado dos danos teciduais ocasionados pelo estresse oxidativo 

(GHALLAB, HAMDY, SHAKER, 2016). 
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A glutationa (GSH), a superóxido dismutase (SOD) e a glutationa peroxidase (Gpx) 

correspondem a indicadores de ação antioxidante, que desempenham funções de proteção 

celular e tecidual a partir da neutralização e eliminação das EROs, contribuindo para a 

manutenção da homeostase (GIANNOPOULOU et al., 2012; PRESHAW; TAYLOR, 2011). 

Experimentos clínicos, abordando os efeitos da TFD com AlClFc sobre o estresse 

oxidativo e ação antioxidante, em tecidos não neoplásicos, são limitados. Assim, o objetivo 

desta pesquisa foi avaliar os efeitos desta modalidade terapêutica sobre os níveis do MDA, da 

GSH, da SOD e da GPx, em um modelo de doença periodontal experimental induzida em 

ratas, para compreender o desempenho da TFD, com a AlClFc, na indução do estresse 

oxidativo e na ativação de defesas antioxidantes. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 TERAPIA FOTODINÂMICA (TFD)  

  

 

A TFD é uma modalidade terapêutica, que vem sendo utilizada para o tratamento de 

vários tipos de doenças orais, tais como, periodontite, liquen plano, eritroleucoplasias, 

displasias e câncer (MOSTAFA; TARAKJI, 2015; GURSOY et al., 2013). Tem como 

princípio a administração de um agente fotossensibilizador (FS), que se acumula 

seletivamente nas células, seguida por aplicação de uma fonte de luz monocromática, 

geralmente laser, com um comprimento de onda correspondente ao espectro de absorção do 

fotossensibilizador (MOSTAFA; TARAKJI, 2015; ALLISON & SIBATA, 2010). Foi 

desenvolvida por Oscar Raab, em 1900, e teve seu primeiro estudo clínico realizado em 1978, 

por Thomas Dougherty (DOLMANS; FUKUMURA; JAIN, 2003).  

Por muito tempo, os processos fotodinâmicos foram utilizados para o tratamento de 

certos tipos de neoplasias malignas, com resultados clínicos promissores, em vários países do 

mundo (PRIMO et al., 2007a; PRIMO et al., 2007b; TEDESCO et al., 2003a). Nas últimas 

décadas, tem aumentado o interesse pela aplicação dessa terapia nas áreas de reparo tecidual e 

cicatrização, para efeito analgésico e anti-inflamatório, na atividade anti-bacteriana, entre 

outras aplicações (PRIMO et al., 2008).  

A interação da luz monocromática com o FS induz a uma série de processos 

fotofísicos e fotoquímicos, em que a absorção de fótons, pelo FS, promove a sua 

transformação em uma molécula extremamente instável. Essa forma instável reage com o 

oxigênio presente no meio celular, formando íons peróxidos, superóxidos e radicais hidroxila, 

que são extremamente tóxicos para as células e tecidos (LUKSIENE, 2003).  

 

2.1.1 Mecanismos de ação fotoquímicos e biológicos envolvidos na TFD 

 

 

 O princípio básico da TFD consiste na interação entre o FS, a luz e o oxigênio 

molecular presente no meio e compreende três fases: excitação do FS, produção de EROs e 

morte celular (CHATTERJEE et al., 2008). Na primeira fase, a fonte de luz transfere energia 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mostafa%20D%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mostafa%20D%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mostafa%20D%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mostafa%20D%5Bauth%5D
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(fótons) para o FS, cujas moléculas absorvem essa energia e passam para um estado singlet 

excitado. Nesse estágio, as moléculas do FS podem retornar ao estado original liberando a 

energia de excitação em forma de fluorescência e calor, ou podem passar a outro estado de 

excitação chamado de “triplet”.  A interação da forma “triplet”, com moléculas de oxigênio 

ou outras moléculas presentes no meio pode originar EROs, através de dois tipos de reações: 

tipo I, que envolve a transferência de elétrons e energia, a partir do FS excitado, para 

moléculas de oxigênio, resultando na formação de hidroxila, superóxido e peróxido de 

hidrogênio. E reação tipo II, onde o FS excitado pode reagir com oxigênio molecular e 

produzir oxigênio “singlet”, que é altamente reativo (Figura 1).  

 Todos esses produtos formados, seja na reação tipo I, seja na reação tipo II, geram 

uma sequência de eventos oxidativos citotóxicos sobre organelas celulares (mitocôndrias, 

lisossomos, membranas celulares e núcleos), indicando mecanismos de danos como a 

apoptose celular e necrose tecidual (SINGH et al., 2014), resultando em morte celular direta e 

ativação da resposta imune do hospedeiro (KHARKWAL et al., 2012; CARVALHO et al., 

2011; GURSOY et al., 2013; LUKSIENE, 2003; MROZ; HAMBLIN, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laser 

Reação com o substrato 

formando superóxidos. 

Reação com oxigênio 

formando “Singlet” 

Fonte: Adaptado de Kharkwal et al. (2012). 

Figura 1 - Mecanismos fotoquímicos da TFD, em que ocorre a produção local de EROs, como 

superóxido (tipo I) ou oxigênio singlet (tipo II), que são tóxicos para células microbianas e 

células hospedeiras.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kharkwal%20GB%5Bauth%5D
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As EROs formadas nestas reações possuem alta energia e podem reagir com 

praticamente qualquer molécula, levando a modificações químicas que impedem seu 

funcionamento normal, por meio de dano à membrana, ao DNA ou a outras estruturas 

celulares (PAZOS; NADER, 2007). Durante este processo, o FS é regenerado, de forma que 

sua atuação seja catalítica e vários ciclos de produção de espécies oxidativas ocorram para 

cada molécula sensibilizante (BROWN; BROWN; WALKER, 2004). 

O oxigênio “singlet” promove, ainda, a oxidação de resíduos de metionina e tirosina 

do citocromo C. O citocromo C é uma hemeproteína mitocondrial fundamental no processo 

respiratório. Esta hemeproteína, também, é envolvida na cascata apoptótica, pois a liberação 

do citocromo C da mitocôndria para o citosol promove a ativação das caspases, 

desencadeando a apoptose celular. Uma importante consequência biológica da oxidação de 

proteínas é a oxidação posterior do DNA pelos peróxidos formados. Desta forma, a geração 

inicial de peróxidos nas proteínas nucleares, tais como as histonas, pode promover um dano 

subsequente ao DNA (KARU, 2007).  

 Firczuk; Nowis; Golab. (2011); Brown; Brown; Walker (2004); Castano; Mroz; 

Hamblin (2006); Chen et al. (2005); Pazos; Nader (2007), referem que a eficácia da TFD 

parece estar relacionada com o grau e a natureza da inflamação induzida pela terapia, que é 

caracterizada pelo rápido influxo de neutrófilos, aumento da expressão de citocinas pró-

inflamatórias (por exemplo, interleucinas IL -6), alteração na oxigenação, danos celulares e 

vasculares (GOLLNICK, 2012; CASTANO; MROZ; HAMBLIN, 2006) (Figura 2). Outros 

autores referem uma regulação negativa das citocinas pró-inflamatórias e diminuição do 

infiltrado inflamatório (FIRAT et al., 2014; GIANNOPOULOU et al., 2012; GOLLNICK, 

2012; CARVALHO et al., 2011; DE OLIVEIRA et al., 2009). 

 De Almeida et al. (2007) avaliaram o efeito da terapia fotodinâmica com azul de 

metileno na evolução da doença periodontal induzida em ratos. A avaliação, histológica e 

radiográfica, demonstrou menor extensão da reação inflamatória no tecido gengival e menor 

perda óssea, no grupo tratado com TFD, comparado ao grupo controle.  Os autores 

concluíram, portanto, que a TFD com azul de metileno pode reduzir a destruição óssea 

periodontal.   
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Figura 2 - Mecanismo biológico da TFD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Adaptado de Castano; Mroz; Hamblin (2006). 

   

  

2.2 LASER DE BAIXA INTENSIDADE (LBI) 

  

 

 O laser representa a fonte de luz mais comumente utilizada na TFD. Corresponde a 

um acrônimo, composta pelas letras iniciais de Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation, ou seja, “amplificação da luz por emissão estimulada de radiação” (PINHEIRO; 

BRUGNERA JÚNIOR; ZANIN, 2010). 

 Além das características de comprimento de onda, frequência e amplitude, que são 

comuns para qualquer luz, o laser apresenta três propriedades específicas: a 

monocromaticidade, em que cada cor é constituída por fótons com mesmo comprimento de 

onda e frequência; a colimação, que conferem a capacidade dos fótons viajarem em uma única 

direção e de forma paralela, sem divergências; e a coerência, em que os fótons são emitidos e 

caminham na mesma fase, uns com os outros, no tempo, no espaço e na mesma direção 

(SILVA et al., 2009).   

 Os lasers podem ser classificados como: lasers de baixa intensidade, também 

conhecidos como laser terapêutico ou laser de baixa potência, e laser de alta densidade, 

ablativo ou cirúrgico. O principal requisito para a escolha da fonte de luz, para a TFD, é que 

seja emitida no comprimento de onda de absorção do FS, no caso das ftalocianinas, entre 650-

680nm. Os lasers de diodo apresentam comprimento de onda compatível com a absorção da 

maioria dos FS utilizados. Além disso, são capazes de penetrar mais profundamente nos 

Danos 

celulares 

Danos vasculares 

Danos teciduais 
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tecidos, são de fácil manuseio e possuem custo relativamente baixo (BROWN; BROWN; 

WALKER, 2004). Atualmente, os LBI de diodo hélio-neon, o arseneto de gálio-alumínio e o 

laser de argônio são as fontes de luz preferencialmente utilizadas na TFD (GURSOY et al., 

2013). 

Estudos têm demonstrado os diversos efeitos terapêuticos do LBI, sobre diferentes 

tipos de tecido biológico (FAHIMIPOUR et al., 2012; DENADAI et al., 2009; MEDRADO et 

al., 2003). De acordo com Silveira; Streck; Pinho (2011), o LBI tem eficácia no tratamento da 

dor, nos processos inflamatórios, na proliferação de fibroblastos, na estimulação da 

angiogênese e produção de colágeno.   

 Vinck et al. (2003) avaliaram a capacidade do LBI e do LED (Light Emitting Diode), 

em influenciar a proliferação de fibroblastos cultivados. Aplicaram o LBI e o LED, com 

vários comprimentos de ondas (950 nm, 660 nm e 570 nm) e perceberam que todas as 

irradiações provocaram aumento da proliferação de fibroblastos, in vitro, sugerindo possíveis 

efeitos de estimulação na cicatrização de feridas.  

 Araújo et al. (2007) estudaram a cicatrização de feridas, em pele de ratos, utilizando 

laser de He-Ne (632 nm). Observaram que a derme irradiada continha maior número de 

fibroblastos que no grupo-controle, maior organização das fibras colágenas, além de redução 

do processo inflamatório local. Concluíram que as lesões irradiadas apresentaram melhor re-

epitelização quando comparadas com o grupo-controle.  

 Garcia et al. (2010) compararam a terapia LBI com a raspagem e o alisamento 

radicular como tratamento para periodontite induzida em ratos tratados com 

dexametasona. Cento e vinte ratos foram divididos em dois grupos: Grupo D (n=60) tratados 

com dexametasona e grupo ND (n=60) tratados com solução salina. Em ambos os grupos, a 

doença periodontal foi induzida por ligadura no primeiro molar inferior esquerdo. Após 7 

dias, a ligadura foi removida e todos os animais foram submetidos a raspagem e alisamento 

radicular e posteriormente foram divididos de acordo com os seguintes tratamentos: raspagem 

e alisamento radicular + irrigação com solução salina; raspagem e alisamento radicular + 

irrigação com solução salina + LBI (660 nm, 24 J; 0,428 W / cm (2). Os animais de cada 

tratamento foram mortos após 7 dias, 15 dias e 30 dias. Em todos os grupos as análises 

radiográficas e histométricas mostraram menor perda óssea nos animais tratados com 

raspagem e alisamento radicular + LBI em todos os períodos experimentais. Os autores 

consideraram então que a irradiação do LBI foi um tratamento adjuvante eficaz para 

periodontite em ratos tratados com dexametasona. 
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2.3 AGENTES FOTOSSENSIBILIZADORES (FS) 

 

 

 O sucesso da TFD está relacionado com a escolha do FS. As propriedades físico-

químicas de cada agente são importantes para a eficácia da fotossensibilização. A pureza 

química, capacidade de se localizar especificamente no tecido alvo, curto intervalo de tempo 

entre a administração da droga e sua acumulação máxima no local de aplicação, eliminação 

rápida pelo organismo e alto rendimento de geração de EROs são características desejáveis de 

um FS ideal ( ALLISON; SIBATA, 2010; GURSOY et al., 2013; LUKSIENE, 2003).  

 Os FS têm como alvo principal a mitocôndria, que é a organela celular, responsável 

pela produção de energia. No entanto, também, podem se acumular em outros 

compartimentos celulares, por exemplo, nos lisossomos, reticulo endoplasmático e aparelho 

de Golgi (BALDEA et al., 2015). Quando a mitocôndria é irradiada pelo laser haverá um 

excesso na formação de ATP (adenosina trifosfato), desencadeando uma cascata de reações 

que alteram o metabolismo celular. Além disso, poderá ocorrer a liberação do citocromo C, da 

mitocôndria para o citosol, promovendo a ação das caspases, como citado anteriormente 

(KARU, 2007). 

 Os fotossensibilizadores são bioquimicamente classificados em três grupos: FS de 

primeira geração; FS de segunda geração e FS de terceira geração. Os FSs de primeira 

geração são os representados pelos derivados da hematoporfirina e das porfirinas (photofrin) 

(BROWN; BROWN; WALKER, 2004).  Vários fatores limitaram a sua aplicação clínica, 

como pouca seletividade e fototoxicidade cutânea elevada (BROWN; BROWN; WALKER, 

2004). Os FSs de segunda geração correspondem às clorinas, ftalocianinas, entre outros 

corantes.  Os de terceira geração correspondem aos FS de primeira e segunda geração, 

conjugados com modificadores como nanopartículas ou anticorpos (GURSOY et al., 2013; 

ALLISON; SIBATA,. 2010;  O'CONNOR; GALLAGHER; BYRNE, 2009). Entre as diversas 

classes de fotossensibilizantes de segunda geração destacam-se as Fc, um grupo de compostos 

que absorve luz fortemente na faixa do vermelho visível, entre 650-680nm (TOMAZINI et 

al., 2007). 

 Os fotossensibilizantes podem ser administrados por via intravenosa, ingeridos 

oralmente ou aplicados topicamente, dependendo do tipo do agente utilizado. Ao serem 

expostos à radiação com comprimentos de onda apropriados, suas moléculas são excitadas, 

liberando as EROs (GURSOY et al., 2013).  
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 2.3.1 Ftalocianinas 

 

 As ftalocianinas (Fc) são compostos químicos descobertos em 1900, em preparações 

industriais de ftalamida, os quais apresentam características superiores aos derivados da 

hematoporfirina, quando se compara a banda de absorção de luz, sua seletividade e 

capacidade de ser eliminada do organismo (O'CONNOR; GALLAGHER; BYRNE, 2009).  

 As ftalocianinas possuem alto rendimento na produção de oxigênio singlet, sendo seu 

poder oxidativo maior, quando comparado ao dos derivados da hematoporfirina. Existem 

numerosos usos comerciais, associados com as Fcs, como na indústria têxtil, fotográfica e 

elétrica. Mais recentemente, tem atraído interesse na TFD, em função de suas propriedades 

fotofísicas e fotoquímicas (O'CONNOR; GALLAGHER; BYRNE, 2009).   O principal 

avanço, na utilização da ftalocianina, como FS, é o fato dessa família de corantes poder atuar 

na TFD através dos dois mecanismos: produção de radicais ou gerando oxigênio singlet 

(SEGUIER et al., 2010). 

 As Fc mimetizam as porfirinas no seu núcleo central (unidade cíclica tetrapirrólica). 

No entanto, são unidas por átomos de nitrogênio e possuem anéis benzênicos sobre as 

unidades pirrólicas (Figura 3), que resultam em grande absorção na região do vermelho do 

espectro visível (670-680nm). Comparadas aos FSs de primeira geração, as Fc possuem 

muitas vantagens como alta absorção de luz (2x105M-1.cm-1) nos comprimentos de onda de 

650-700nm e baixa toxicidade in vitro (GOMER, 1991). Apesar das vantagens apresentadas 

pelas Fc, a maioria apresenta comportamento hidrofóbico, que resulta na formação de 

agregados em meio aquoso (VAN DONGEN; VISSER; VROUENRAETS, 2004). Assim, 

devem ser administradas in vivo por meio de sistemas de veiculação de fármacos que 

mantenham as suas características, como os lipossomos e as nanoemulsões (NUNES; 

SGUILLA; TEDESCO, 2004). 

 As propriedades fotofísicas das Fc são fortemente dependentes do íon metálico central. 

As associadas ao zinco e as AlClFc são as que apresentam as propriedades fotofísicas mais 

favoráveis (NUNES; SGUILLA; TEDESCO, 2004). Além disso, os metais, complexados ao 

centro da Fc, beneficiam no tocante à redução de agregação e rápida eliminação tecidual, 

diminuindo os efeitos tóxicos encontrados em outros FSs (DURMUS; AHSEN, 2010) (Figura 

4) 
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 Alguns estudos têm avaliado os efeitos deste FS, como o de Seguier et al. (2010), que 

avaliaram o efeito da TFD no infiltrado inflamatório e na organização da rede de colágeno, na 

periodontite humana crônica avançada e encontraram uma redução específica no número das 

células apresentadoras de antígeno.  

 Carvalho et al. (2011) demostraram um decréscimo no número de neutrófilos 

infiltrados, bem como níveis mais baixos de TNF-α, nos tecidos gengivais de ratas Wistar, 

com doença periodontal induzida por ligadura e tratados com TFD. 

 

 

2.4. DOENÇA PERIODONTAL  

 

 

 A doença periodontal (DP) é uma desordem inflamatória que resulta em destruição e 

degradação dos tecidos periodontais, como consequência de interações complexas entre 

bactérias (periodontopatogênicas) e a resposta imunoinflamatória. A iniciação e progressão da 

doença dependem da ação local de micro-organismos patogênicos, que invadem o periodonto 

do hospedeiro, causando danos diretos e indiretos com a destruição do tecido conjuntivo e 

ósseo (DE ALMEIDA et al., 2008 a; FERNANDES et al., 2009) 

 A periodontite é a maior causa de perda dentária em adultos e representa uma doença 

com etiologia associada a ação de bactérias anaeróbicas. Enzimas, endotoxinas e fatores 

citotóxicos produzidos pelos micro-organismos, bem como a resposta do hospedeiro frente a 

estes agentes, levam à destruição tecidual e a inflamação crônica (AZARPAZHOOH et al., 

2010).  

Figura 3 - Fórmula estrutural da Fc. 

 

Figura 4 - Fórmula estrutural da 

AlClFc. 

Fonte: (O'CONNOR; GALLAGHER; BYRNE, 

2009). 

 

Fonte: Sigma-Aldrich (St. Louis, EUA). 

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1366&bih=628&q=St.+Louis&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sLC0SK5U4gAxzcoryrW0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxQDMHhGVQwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiOtsWOn-_MAhVBD5AKHY46AbkQmxMIhQEoATAN
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 Os principais sinais que caracterizam a DP são perda de inserção, causada pela 

migração apical do epitélio juncional e a perda óssea alveolar (GARCIA et al., 2011, 

GARCIA et al,. 2014). Como resultado das respostas biológicas, que ocorrem nos locais 

afetados, os indivíduos acometidos, podem sofrer inflamação do tecido gengival, a destruição 

do ligamento periodontal, do cemento radicular e a perda de osso alveolar, que se não forem 

tratados, podem levar à perda dentária (BOTTURA et al., 2011). 

 Várias moléculas podem estar envolvidas na patogênese da periodontite, dentre elas as 

EROs (GOLZ et al., 2014; GUENTSCH et al.,2008). A presença das EROs na DP se deve ao 

fato de que, na presença dos micro-organismos, um maior recrutamento de neutrófilos será 

desencadeado, representando o evento modulador da resposta do hospedeiro contra a invasão 

microbiana (GOLZ et al., 2014). Shin; Ji; Choi (2008) analisaram a capacidade do infiltrado 

inflamatório em ocasionar um aumento dos níveis de EROs e observaram que a fagocitose, 

realizada pelos neutrófilos, foi capaz de induzir a produção de EROs. 

 A remoção do biofilme dentário com raspagem e debridamento subgengival e 

supragengival consiste no tratamento tradicional de escolha para a DP. Entretanto, a remoção 

mecânica do biofilme nem sempre é possível em sítios de difícil acesso (por exemplo, regiões 

de furca e bolsas profundas).  Diferentes terapias adjuvantes, incluindo o uso de antibióticos e, 

mais recentemente, a TFD, são sugeridas em pacientes com DP. (DE ALMEIDA et al., 

2008a). 

 Uma vantagem da TFD seria a ausência de desenvolvimento de espécies bacterianas 

resistentes, que é comum com o uso indiscriminado de antibióticos (DE ALMEIDA et al., 

2008a; FERNANDES et al., 2009). Outra vantagem seria a destruição dos patógenos 

periodontais, por meios dos efeitos danosos das EROs, aumentando as chances de sucesso da 

terapia periodontal convencional (AL-ZAHRANI et al., 2009). 

 

 

2.5  ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO 

 

 

 As EROS são átomos ou moléculas produzidas durante os processos metabólicos e 

atuam como importantes moléculas sinalizadoras, que participam de vários processos 

celulares essenciais no metabolismo normal (DURACKOVÁ, 2010).  



41 

 

 As principais EROs são distribuídas em dois grupos: as que apresentam radicais e as 

que não apresentam radicais (DURACKOVÁ, 2010), como pode ser observado no quadro a 

seguir (Quadro 1). Entende-se por radicais livres qualquer átomo ou molécula contendo um 

ou mais elétrons desemparelhados nos orbitais externos. Tal característica transforma-os em 

substâncias muito instáveis, o que pode torná-lo capaz de reagir com qualquer composto 

situado próximo à sua órbita externa, passando a ter uma função oxidante ou redutora de 

elétrons (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1999). 

 

 

Quadro 1 - Espécies reativas de oxigênio 

Espécies Reativas de Oxigênio 

Radicais Não radicais 

O2
•‒ Superóxido H2O2 Peróxido de hidrogênio 

HO• Hidroxila 1O2
• Oxigênio singlet 

HOO• Hidroperoxila O3 Ozônio 

ROO• Peroxila HOCl Ácido hipocloroso 

RO• Alcoxila     

Fonte: Adaptado de Duracková. (2010). 

 

 

 A maior fonte endógena de EROs é o metabolismo celular aeróbio fisiológico da 

cadeia respiratória mitocondrial. Sob condições normais, aproximadamente 95% do oxigênio 

molecular consumido pelas células é reduzido a água pela adição de quatro elétrons. Os 5% 

restantes, porém, são reduzidos, dando origem as espécies (GRACY, et al., 1999). No 

decorrer desse metabolismo, a molécula de oxigênio sofre reduções com ganho de elétrons, 

resultando na formação de água e EROs (Figura 5). No entanto, podem, também, ser geradas 

pela ativação de leucócitos polimorfonucleares (PMN) em condições inflamatórias e a sua 

produção excessiva pode resultar em dano celular (FERREIRA; FERREIRA; DUARTE, 

2007). 
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Figura 5 - Redução tetravalente da molécula de oxigênio até a formação de água, levando a 

geração de EROs na cadeia de transporte de elétrons. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Ferreira; Ferreira; Duarte (2007). 

 

 

 

 O desequilíbrio entre a geração de EROs e a remoção dessas, pelo sistema de defesa 

antioxidante é denominado de estresse oxidativo (EO), o qual é considerado um fenômeno 

capaz de ocasionar danos às estruturas celulares e, consequentemente, alterações funcionais 

em tecidos e órgãos, além de comprometimento imunológico, o que facilita a instalação 

microbiana e a ação dos produtos patogênicos (GOLZ et al., 2014) 

 A prevenção da formação de EROs inclui mecanismos antioxidantes enzimáticos e 

não enzimáticos (BIJU et al., 2014). As enzimas SOD, Gpx e catalase têm a função de manter 

a concentração de EROs dentro dos limites fisiológicos. Os principais antioxidantes não 

enzimáticos consistem em vitaminas lipossolúveis (vitamina A, vitamina E, beta-caroteno), 

vitaminas hidrossolúveis (vitamina C, vitaminas do complexo B), oligoelementos (zinco, 

cobre, selênio, magnésio) (BIJU et al., 2014, CHAPPLE; MATTHEWS, 2007; 

HALLIWELL; WHITEMAN, 2004; RIBEIRO et al., 2005). 

 Várias enfermidades como, por exemplo, câncer, diabetes, deficiências nutricionais, 

desordens neurodegenerativas, inflamatórias e DP podem estar relacionadas com o EO 

(ATMACA et al., 2004; OHNISHI et al., 2009; TRIANA; BERNABEU; FEBLES, 2002). 

Esta relação foi demonstrada por Ohnishi et al. (2009), através de um estudo realizado com 

modelo animal (camundongos), em que observaram a associação entre EROs, como o 

peróxido de Hidrogênio (H2O2), e a perda óssea alveolar presente na DP.      

 Os mecanismos destrutivos observados em algumas doenças inflamatórias, como a 

doença periodontal, têm sido associados a ação de algumas EROs, como o ânion superóxido 

(O2•), que é liberado nos tecidos principalmente pela ativação dos fagócitos (neutrófilos e 

macrófagos) (BORGES et al., 2007). A sua presença excessiva tem sido relacionada com a 
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reabsorção óssea, pois estudos mostraram a presença deste ânion, em zonas de reabsorção 

adjacentes aos osteoclastos (BORGES et al., 2007). O radical hidroxila (•OH), que é 

considerado um dos mais potentes está envolvido com a peroxidação lipídica e a reabsorção 

óssea (BORGES et al., 2007); o peróxido de hidrogênio (H2O2), pode ser produzido por 

bactérias periodontopatogênicas e também por fagócitos. Tem como característica um elevado 

potencial destrutivo devido a sua capacidade de difusão através das membranas celulares 

(BORGES et al., 2007; HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1999); o ácido hipocloroso (HClO) 

que é formado pela ação da mieloperoxidase de fagócitos é liberado no meio extracelular e 

atua como um agente antibacteriano (BORGES et al., 2007; HALLIWELL; GUTTERIDGE, 

1999) e o oxigênio singlet (1O2) que é considerado altamente reativo com lipídeos de 

membrana. (CHAPPLE, 1997). 

 

  

2.6. DOENÇA PERIODONTAL E TERAPIA FOTODINÂMICA   

 

 

 No desenvolvimento da DP, o acúmulo de biofilme dental e a resposta imunológica do 

hospedeiro frente aos produtos bacterianos, podem resultar em superexpressão de citocinas 

pró-inflamatórias e subsequente destruição dos tecidos periodontais, quadro característico da 

periodontite (DE OLIVEIRA et al., 2009).  

 A TFD, como terapia adjuvante na DP, atua promovendo a morte de um grande 

número de micro-organismos (incluindo espécies orais resistentes) e reduzindo fatores de 

virulência (lipopolissacarídeos e proteases), que são essenciais para o desenvolvimento da 

doença (CHONDROS et al., 2009; SEGUIER et al., 2010). Processos como inflamação, 

cicatrização de tecidos moles e ósseo e a redução dos efeitos colaterais da terapia periodontal 

conservadora, tais como dor pós-operatória e hipersensibilidade dentinária pós-tratamento, 

podem ser influenciados positivamente pela TFD (DE PAULA et al., 2010). 

 A TFD, na doença periodontal, estabelece que o FS deve ser injetado nas áreas 

afetadas do periodonto e que, posteriormente, seja ativado pela luz laser de baixa potência. 

Com este processo, ocorrerá a geração de EROs, responsáveis por causar danos à membrana 

citoplasmática das bactérias, inativação do sistema de transporte através da membrana, 

inibição da atividade enzimática, peroxidação lipídica e, consequentemente, a  morte das 

bactérias periodontopatogênicas (GURSOY et al., 2013; AZARPAZHOOH et al., 2010).  
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 As vantagens da TFD são o baixo custo (GURSOY et al., 2013), funciona como um 

tratamento local, sem praticamente apresentar efeitos sistêmicos e, além disso, ocasiona 

mínimos efeitos destrutivos à matriz extracelular, mantendo o seu funcionamento normal 

(KARAKULLUKCU et al., 2011).  

 Uma das limitações da TFD é a falta de seletividade de alguns FSs, que podem causar 

toxicidade (VAN DONGEN; VISSER; VROUENRAETS, 2004), além de outros incômodos 

como dor e ardor local no momento da terapia. Mesmo assim, tem sido selecionada como uma 

terapia complementar útil para o controle da DP, além de não interferir nos resultados 

estéticos (BROWN; BROWN; WALKER, 2004).  

  

 Modelos experimentais com animais são desenvolvidos, com o objetivo de estudar a 

DP. O rato pode ser utilizado como um modelo de estudo animal experimental da DP, porque 

o seu periodonto é semelhante ao dos seres humanos, com a única diferença sendo a 

ceratinização do epitélio sulcular (BOTTURA et al., 2011). A colocação de ligaduras ao redor 

dos dentes para iniciação da perda do tecido periodontal tem sido realizada em vários modelos 

experimentais animais. A utilização de fio de náilon, adaptado em torno do segundo molar, 

conforme descrito por Araújo et al. (2013) é eficaz na indução de DP experimental. Este 

modelo é caracterizado pelo acúmulo de biofilme, achatamento e deslocamento da crista 

gengival, hiperplasia do epitélio e infiltração de células inflamatórias mononucleares. Como a 

periodontite em humanos, a perda óssea alveolar, no modelo da ligadura, depende de bactérias 

e a fase destrutiva de periodontite, induzida por ligadura experimental, está associada com 

uma resposta do hospedeiro (GRAVES et al., 2008). 

 

 

2.7 ESTRESSE OXIDATIVO E SEUS INDICADORES 

 

 

 A maioria das EROs possui vida média extremamente curta, em torno de 10-9 a 10-6 

segundos. No entanto, podem causar grande dano tecidual, devido à formação de reações em 

cadeia junto às membranas celulares e de organelas (SREERAM; SURYAKAR; DANI, 2015; 

PRYOR, 1986). Um dos principais danos celulares, causado pelas EROs é a oxidação dos 

lipídios das membranas celulares, levando à perda da fluidez e o aumento da permeabilidade 

das membranas, com liberação de nutrientes e substâncias tóxicas à célula no espaço 
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extracelular, e, até mesmo, sua ruptura e consequente morte (VATANSEVER et al., 2014; 

DAMASCENO, 2002). 

 Dentre os principais biomarcadores de EO, temos o malondialdeído, através do qual é 

possível avaliar os danos em componentes celulares e estruturas lipídicas (SREERAM; 

SURYAKAR; DANI, 2015). 

 

 

2.7.1  Malondialdeído (MDA) 

 

 A peroxidação lipídica é o processo iniciado pela reação de uma espécie reativa de 

oxigênio com ácidos graxos insaturados (da membrana), resultando na formação de 

hidroperóxidos lipídicos e aldeídos, tais como o MDA, o 4- hidroxinonenal e isoprostanos que 

podem ser detectados em amostras biológicas e utilizados para avaliar o EO celular (WEI et 

al., 2010). 

 O principal aldeído reativo resultante da peroxidação das membranas biológicas é o 

MDA. Ele é resultante de uma série de reações em cadeia (Figura 6), sendo utilizado como 

um indicador de danos teciduais por EROs (SIDDIQUE; ARA; AFZAL, 2012; 

ESTERBAUER; CHEESEMAN, 1990). O método mais comum usado para avaliar a 

produção de MDA é o ensaio do ácido tiobarbitúrico (TBARS). No entanto, o valor deste 

método é limitado pela baixa especificidade e da possível reacção do malondialdeído com 

outros constituintes celulares e tem sido criticado por seu uso em estudos humanos. Dessa 

forma, um método alternativo de maior especificidade foi desenvolvido para a estimativa da 

produção do MDA com a utilização do agente cromogênico 1-metil-2-fenilindol a 45 

°C. Neste método, duas moléculas de 1-metil-2-fenilindol reagem com uma molécula de 

MDA formando um cromóforo estável que tem absorbância máxima a 586 nm (SIDDIQUE; 

ARA; AFZAL, 2012). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siddique%20YH%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ara%20G%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Afzal%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3299524/#b10-drp-10-001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siddique%20YH%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ara%20G%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ara%20G%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Afzal%20M%5Bauth%5D
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Figura 6 - Reações da peroxidação lipídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado (SIDDIQUE; ARA; AFZAL, 2012). 

 

 Akalin et al. (2007) investigaram os níveis de MDA e estado oxidativo total (EOT) 

no soro, na saliva e no fluido crevicular gengival (FCG) em pacientes com periodontite 

crônica (PC). Trinta e seis pacientes com PC e vinte e oito pacientes saudáveis foram 

incluídos no estudo. O MDA e o EOT foram medidas por método colorimétrico e 

cromatografia líquida de alto desempenho, respectivamente. Os níveis de MDA detectados na 

saliva e no FCG, assim como também, o EOT detectado no soro, na saliva e no FCG foram 

significativamente mais elevados nos pacientes com PC que nos pacientes saudáveis. Os 

autores observaram que a peroxidação lipídica estava mais elevada nos pacientes com PC que 

nos saudáveis e concluíram que o aumento da peroxidação lipídica e o EOT podem 

desempenhar um papel importante na patogênese da periodontite.  

 Baltacıoglu et al. (2014) investigaram no soro e na saliva de pacientes com 

periodontite crônica (PC) e periodontite agressiva generalizada (PAgG) os níveis de MDA, o 

estado oxidativo total (EOT), a capacidade antioxidante total (CAOT), e o índice do estresse 

oxidativo (IEO), quanto marcadores de atividade da doença periodontal. Um total de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siddique%20YH%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ara%20G%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Afzal%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baltac%C4%B1o%C4%9Flu%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24635543
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98 pacientes (33 com PC, 35 com PAgG e 30 periodontalmente saudáveis) foram incluídos no 

estudo. As concentrações de MDA, do EOT e do CAOT foram medidas por método 

colorimétrico e cromatografia líquida de alto desempenho. Os níveis de MDA na saliva foram 

significativamente maiores nos pacientes com PC que nos saudáveis. Os níveis do EOT e IEO 

no soro e na saliva foram significativamente maiores nos pacientes com PC que nos 

saudáveis. Os níveis da CAOT no soro e na saliva foram significativamente menores em PC. 

Não houve diferença significativa nos níveis de MDA no soro dos pacientes com PC e 

saudáveis. Os parâmetros do estresse oxidativo foram maiores nos pacientes com PAgG do 

que no grupo com CP (exceto para o MDA no soro e na saliva e para a CAOT no soro). Os 

resultados sugeriram que o aumento do EOT e a diminuição da CAOT, em vez de apenas 

peroxidação lipídica, desempenham papéis importantes na patogênese da periodontite e 

podem atuar como parâmetros úteis para avaliar a atividade da doença periodontal. 

 Ghallab; Hamdy; Shaker (2016) investigaram os níveis de MDA e SOD utilizando 

ensaio ELISA, no fluido gengival de pacientes com periodontite crônica (PC) e periodontite 

agressiva generalizada (PAgG) como biomarcador para o estresse oxidativo. O estudo foi 

realizado com 65 indivíduos: 15 saudáveis, 25 com PC e 25 com PAgG. Os níveis de MDA 

foram significativamente maiores nos pacientes com PAgG e PC em comparação com o grupo 

saudável e a SOD apresentou níveis significativamente mais elevados no grupo saudável.  Os 

autores concluíram que o MDA e a SOD podem ser considerados como biomarcadores úteis 

para o estresse oxidativo em doenças periodontais.  

 

 

2.8  DEFESAS ANTIOXIDANTES 

 

 

 O equilíbrio entre agentes oxirredutores e o sistema de defesa antioxidante é essencial 

para a manutenção da homeostase celular e tecidual. Os antioxidantes são substâncias que têm 

a capacidade de regenerar ou prevenir oxidação (HALLIWELL, 2000). Para proteger-se, a 

célula desenvolve mecanismos detoxificantes ou reparadores das lesões, que são ocasionadas 

em situação de desequilíbrio. Tais mecanismos ocorrem, principalmente, por meio da ação da 

GSH reduzida, da SOD, da Gpx, da catalase, da vitamina E, do ácido ascórbico, entre outros 

(VATANSEVER et al., 2014). 
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2.8.1  Glutationa (GSH) 

 

 A GSH é um tripeptídeo (γ-L-glutamil-L-cistenil-glicina), que possui atividade 

química através do seu grupo SH (sulfidrila). É considerada a primeira linha de defesa, não 

enzimática, do organismo contra as EROs, de modo que sua redução está ligada diretamente 

ao aumento do EO (MONEA et al., 2014; SREERAM; SURYAKAR; DANI, 2015).  

 A glutationa está presente em todas as células do corpo humano. Atua como um 

cofator para enzimas na destruição das EROs. Ela serve como um reservatório para a cisteína, 

participa das reações de desintoxicação de xenobióticos e do metabolismo de numerosos 

compostos celulares, por exemplo o óxido nítrico, e é necessária para a síntese de algumas 

prostaglandinas. Além disso, participa do metabolismo dos nutrientes, da regulação de 

eventos celulares, tais como: apoptose, proliferação, produção de citocinas, resposta imune e 

síntese de proteínas (BAINS; BAINS, 2015). 

 A ação mais importante da glutationa ocorre nas mitocôndrias, sendo relevante em 

órgãos expostos a toxinas, como pulmão, intestino, rins e, fígado. É uma molécula 

essencialmente antioxidante e destoxificante. Sua depleção ou redução implica danos 

celulares, que são diretamente proporcionais a sua quantidade e viabilidade celular 

(FORMAN RINNA; ZANNG, 2009). O aumento da concentração de GSH, nos tecidos, 

previne os danos do EO, enquanto sua deficiência está relacionada a uma grande 

vulnerabilidade do organismo aos danos provocados pelo EO (BAINS; BAINS, 2015). 

 

 

2.8.2  Superóxido dismutase (SOD) 

 

 A SOD é uma metaloenzima, que contém cobre e zinco em sua estrutura (Cu-Zn-

SOD). Ela está relacionada à capacidade de interceptar o ânion superóxido (O2• ‒ ), gerado 

pelo metabolismo celular ou por fontes externas, transformando-o em peróxido de hidrogênio 

(H2O2,) (GOLZ et al., 2014). Atua sobre aminoácidos, lipídios e bases de ácido 

desoxirribonucleico (DNA), a fim de impedir a formação de lesões. (GOLZ et al., 2014). 

 A SOD é considerada a enzima antioxidante mais proeminente nos tecidos dos 

mamíferos. É encontrada no citosol de praticamente todas as células eucariontes, sua ação é 

importante para o funcionamento do metabolismo, da reprodução, da diferenciação celular e 

da defesa imunológica (GOLZ et al., 2014; VATANSEVER et al., 2014). 
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 A atividade da SOD na manutenção da saúde periodontal tem sido avaliada, no entanto 

os resultados ainda são inconclusivos. No periodonto, a SOD tem sido detectada 

predominantemente no ligamento periodontal, em associação com fibrilas colágenas e 

fibroblastos (BIJU et al., 2014). 

 A sua ação pode ser representada pela seguinte equação: 

 

 

2O2 + 2 H      SOD         O2 + H2O2 

 

 

 Biju et al. (2014), compararam a SOD e GSH no soro de pacientes com periodontite, 

gengivite e indivíduos saudáveis, antes e após a terapia periodontal não cirúrgica. Os 

resultados mostraram um maior nível de SOD e GSH no grupo saudável, em comparação com 

os outros grupos, e o nível de SOD pós-tratamento foi estatisticamente superior ao nível pré-

tratamento na periodontite e gengivite. A redução dos níveis de SOD e GSH em pacientes 

com gengivite e periodontite levou a um desequilíbrio que favoreceu o aumento da podução 

de EROS e, consequentemente destruição periodontal. 

 

 

2.8.3  Glutationa peroxidase (Gpx) 

 

 As peroxidases são enzimas responsáveis pela redução do peróxido de hidrogênio em 

água (BIJU et al., 2014; CHAPPLE; MILWARD; DIETRICH, 2007). As ações da GPx e 

catalase incidem sobre a metabolização/degradação do peróxido de hidrogênio. A mais 

importante das peroxidases é a GPx, enzima que possui selênio em seu sítio catalítico e utiliza 

a GSH como doadora de elétrons para a redução do peróxido de hidrogênio e outros peróxidos 

orgânicos, como os lipoperóxidos provenientes de lipoperoxidação lipídica (BIJU et al., 2014; 

CHAPPLE; MILWARD; DIETRICH, 2007).  Estas substâncias antioxidantes são capazes de 

capturar e neutralizar, de modo permanente, os radicais livres e as diversas formas ativas de 

oxigênio, favorecendo a formação de um ambiente benéfico para o organismo, inibindo o 

fator de lesão tecidual (PATEL; RAO; PRADEEP, 2012). 

 A GPx é responsável pela detoxificação de peróxidos orgânicos e inorgânicos. Ela é 

encontrada no citosol e nas mitocôndrias, representando um importante papel na defesa 
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antioxidante, pois reduz os hidroperóxidos pelo selênio presente em sua composição 

(BALLATORI, 2009). Sua ação principal pode ser representada pela seguinte equação: 

 

 

LOOH + 2 GSH         Gpx              LOH + H2O + GSSG 
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Proposição 
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3  PROPOSIÇÃO 

 

 

  Investigar os efeitos da terapia fotodinâmica mediada por nanoemulsão de alumínio-

cloro ftalocianina sobre a peroxidação lipídica e sobre os sistemas antioxidantes enzimáticos e 

não enzimáticos, através de um modelo de doença periodontal experimental, com o objetivo 

de compreender seu papel na indução do estresse oxidativo e na ativação das defesas 

antioxidantes.   
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Materiais e métodos 
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4  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1  IMPLICAÇÕES ÉTICAS 

 

 Os protocolos experimentais foram executados, de acordo com as diretrizes aprovadas 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal (CEUA) da UFRN e o projeto foi aprovado por 

este comitê sob parecer nº 001/2013 - Adendo (anexo). 

 

4.2  CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 O estudo foi experimental prospectivo do tipo split-mouth. Os efeitos da TFD, com 

nanoemulsão de AlClFc, em tecidos periodontais inflamados, foram observados, a partir de 

um modelo experimental animal de DP. 

 

4.3   ANIMAIS:  

 

 A população foi constituída por ratas (Rattus novergicus albinus, Wistar), com massa 

corpórea entre 200-350 gramas, com 3-8 meses de idade, provenientes do biotério central do 

Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). As 

ratas foram mantidas no biotério do Centro de Biociências (UFRN) em condições ambientais 

controladas, com 12 horas de ciclo claro/escuro, permanecendo em gaiolas plásticas 

apropriadas, forradas com serragem de madeira, com 4 animais em cada. Todas as ratas 

receberam livremente água e ração comercial balanceada ad libitum (Figura 7). Os 

experimentos foram realizados nos Laboratórios do Departamento de Farmacologia da UFRN.  
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Figura 7 - Animais acondicionados em gaiolas plásticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratório de Farmacologia – UFRN. 

 

4.4  AMOSTRA 

 

 A amostra foi constituída por 120 ratas que foram distribuídas de forma randômica nos 

grupos experimentais: saudável (S), com doença periodontal (DP), com doença periodontal e 

submetido a terapia com o fotossensibilizador (F), com doença periodontal e submetido a 

terapia com o laser (L), com doença periodontal e submetido a TFD (FL), conforme 

demonstrado no quadro abaixo:  

 

Quadro 2 - Distribuição dos grupos. 

GRUPOS LIGADURA F L 

S - - - 

DP + - - 

F + + - 

L + - + 

FL + + + 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Cada grupo continha 24 animais que foram submetidos à eutanásia, com tiopental 2% 

- 80mg/Kg em dois momentos (7º e 28º dias após o tratamento). Para cada grupo 

experimental, 12 animais sofreram eutanásia no 7º dia.  Destes, 4 animais foram utilizados 

para análise da dosagem do MDA, 4 para análise dos níveis de GSH e 4 para análise 

morfológica e imuno-histoquímica. De forma semelhante ocorreu para os animais com 

eutanásia no 28º dia (Figura 8)  

 

Figura 8 - Exemplo de grupo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

4.5  PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

 

 

4.5.1  Modelo experimental da doença periodontal induzida 

 

 O modelo, utilizado, foi inicialmente desenvolvido por Jonhson (1975) e adaptado por 

Araújo et al. (2013). 

 Inicialmente, os animais foram pesados, com a finalidade de proporcionar 

corretamente a dose do anestésico administrado (Figura 9A). Os animais foram, então, 

anestesiados por via intraperitoneal e após a anestesia, foram posicionados em mesas 

operatórias apropriadas (Figura 9B). 

 O modelo consistiu em inserir um fio de sutura de náilon 3.0, com auxílio de uma 

agulha cirúrgica, ao redor do segundo molar superior, ao nível do sulco gengival, da 
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hemiarcada esquerda. Este procedimento foi realizado por um único operador. As ligaduras 

foram mantidas durante 7 dias, para induzir a periodontite (Figura 9C). O sítio contralateral 

não recebeu a ligadura, servindo como controle. Após 7 dias de indução, os animais foram 

novamente anestesiados, a ligadura foi removida com uso de exploradores e tesouras 

apropriadas e a terapia (1 único momento) foi instituído de acordo com a distribuição dos 

grupos (Figura 9 D e E). As eutanásias foram realizadas por meio de administração de 

tiopental sódico 150mg/Kg e deslocamento cervical (BOTTURA et al., 2011; FERNANDES 

et al.,2009; GARCIA et al., 2011) e ocorreram no 7º e 28º dias após a realização da terapia.  

 

 

4.5.2 Sedação e anestesia 

 

 Em todos os procedimentos, os animais foram anestesiados, utilizando Cloridrato de 

Ketamina 5% (Vetnil, São Paulo, Brasil) e Cloridrato de Xilazina 2% (Syntec, São Paulo, 

Brasil) na dosagem de 70 mg/kg e 10 mg/kg de peso corporal, respectivamente (ARAÚJO et 

al., 2013). 

 

 

4.6  APLICAÇÃO DA TFD COM ALUMÍNIO-CLORO FTALOCIANINA NAS RATAS 

 

 Para a realização da TFD, primeiramente o FS AlClFc foi administrado na mucosa 

gengival marginal vestibular e palatina (pontos equidistantes), em região do 2º molar superior 

esquerdo. A dose utilizada foi 40 µl (0.04mL) de nanoemulsão, contendo AlClFc, por meio de 

uma seringa (1 mL) e uma agulha de insulina (13 X 0,45 mm - Becton Dickinson Ind. Ltda, 

Curitiba-PR, Brasil). Após 15minutos da administração do FS, foi realizada a irradiação com 

laser InGaAlP (DMC Equipamentos Ltda, São Carlos, São Paulo,Brazil; λ = 660nm), em uma 

energia total de 100J/cm2 (LONGO et al., 2009). Para atingir esta energia, de acordo com as 

especificações do laser, foi realizada aplicação do laser diodo durante 1min10seg. A AlClFc 

foi sintetizada, purificada e fornecida por Sigma Aldrich Chemical  (St. Louis, MO, EUA). 

 As amostras de AlClFc nanoparticuladas, na concentração de 5μM, utilizadas no 

experimento, foram gentilmente cedidas pelo Prof. Dr. Ricardo Bentes de Azevedo – 

UnB/Brasília. A incorporação da AlClFc, para o sistema de entrega de drogas, foi realizada de 

acordo com o método descrito por Muehlmann et al. (2014). 



58 

 

C D 

A B 

E 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

Figura 9 - Protocolo experimental da TFD – AlClFc em modelo de DP experimental. 

Legenda: (A) Pesagem dos animais; (B) Anestesia intraperitoneal; (C) Colocação da ligadura; 

(D) Administração do FS; (E) Irradiação do laser. 
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C 

4.7  REMOÇÃO E ACONDICIONAMENTO DOS ESPÉCIMES PÓS TFD  

  

 Após a terapia e em cada dia estabelecido para eutanásia, foi realizada a remoção dos 

espécimes teciduais utilizados para as análises laboratoriais. Espécimes gengivais da região 

perimarginal do dente, em estudo, foram removidos, congelados (-700C) e utilizados para os 

ensaios das dosagens de MDA e GSH (Figura 10A-C). A maxila de cada animal foi removida, 

dividida em 2 hemiarcadas (lado esquerdo com DP; lado direito sem DP), acondicionadas em 

frascos contendo formol tamponado (BOTTURA et al., 2011) e utilizadas nos estudos 

morfológicos e imuno-histoquímicos (Figura 10D). 

 

Figura 10. Remoção e acondicionamento dos espécimes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legendas: (A) Remoção do espécime gengival; (B) Acondicionamento do espécime gengival em 

eppendorf; (C) Acondicionamento dos eppendorfs em caixas apropriadas para congelamento a -70ºC; 

(D) Hemiarcada a ser acondicionada em recipiente plástico, contendo formol tamponado.  

B 

C D 

C 

A 
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4.8  ESTUDO MORFOLÓGICO  

 

 

 Os espécimes, obtidos e fixados, foram encaminhados ao Serviço de Anatomia 

Patológica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte onde, foram preparados. As 

maxilas foram descalcificadas (ácido nítrico 5%) por 12-15dias, com trocas diárias do ácido. 

Após descalcificação, os espécimes seguiram para processamento e foram emblocados em 

parafina para análise morfológica.   

 Os blocos das peças cirúrgicas obtidas (MD e ME), foram submetidos a cortes 

histológicos de 5μm de espessura, corados pela técnica da hematoxilina/eosina e avaliados em 

microscopia de luz, por dois examinadores, quanto às características morfológicas. Os 

critérios: infiltrado inflamatório, desorganização do tecido conjuntivo e perda óssea alveolar 

foram analisados, na região próxima aos molares superiores, conforme adaptação da 

metodologia descrita por Prates et al. (2011) e De Menezes et al. (2012).   

 O infiltrado inflamatório foi analisado no tecido conjuntivo e classificado de acordo 

com a intensidade do influxo das células inflamatórias. Foram atribuídos escores de 1 a 3, em 

que 1 representou um discreto infiltrado, 2 moderado infiltrado e 3 intenso infiltrado 

inflamatório. A desorganização do tecido conjuntivo foi avaliada por escore visual e 

classificada com uma pontuação que variou de 1 a 3. O escorre 1 representou  a observação 

do tecido conjuntivo com fibras colágenas íntegras e organizadas; uma pontuação 2 

representou discreta desorganização do tecido conjuntivo; uma pontuação 3 foi equivalente a 

extensa desorganização do tecido conjuntivo.   

 A análise da perda óssea foi avaliada através da adaptação da metodologia proposta 

por De Menezes et al. (2012) e Prates et al. (2013). A integridade do osso alveolar foi 

avaliada de forma visual por escores variando de 1 a 3. O escore 1 representou a visualização 

do osso alveolar preservado ou leve reabsorção do processo alveolar, 2 degradação moderada 

do processo alveolar e 3 destruição extensa do processo alveolar. 

 

 

4.9  INDICADOR AVALIADO PARA O ESTUDO DO ESTRESSE OXIDATIVO  
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4.9.1  Determinação dos níveis de MDA  

 

 A determinação do MDA foi realizada através do método de dosagem enzimática com 

detecção colorimétrica por espectroscopia UV/VIS, adaptado dos métodos proposto por 

Esterbauer; Cheeseman. (1990) e Siddique; Ara; Afzal. (2012), descrito resumidamente 

abaixo: 

 As amostras foram pesadas, em seguida foram acondicionadas em tampão Tris HCl 

20mM, homogeneizadas e, em sequência, submetidas a centrifugação (5000rpm/15 min/4oC). 

Foram transferidos para outro tubo eppendorf 300 µL do sobrenadante e adicionado 750 µL 

do reagente cromogênico 1 metil – 2 Fenilindol (Sigma) + 225 µL de HCl (37%). 

 O material foi incubado em banho maria por 40 minutos a 45oC e, após, centrifugado a 

5000 rpm/5minutos/4oC. Foram retirados 300 mL do sobrenadante e transferidos para placa 

de 96 poços. A absorbância foi determinada através da colorimetria (586nM), usando um 

leitor de placa (espectrofotômetro - Polaris) e interpolada com a curva padrão. Os resultados 

foram expressos em nmol/g tecido.  

 

 

4.10 INDICADORES AVALIADOS PARA A ANÁLISE DA ATIVIDADE 

ANTIOXIDANTE  

 

4.10.1  Determinação dos níveis de GSH 

 

 A concentração de GSH foi avaliada pelo ensaio para determinação de grupos 

sulfidrílicos não proteicos (NP-SH) (SEDLAK & LINDSAY, 1968). As amostras foram 

pesadas (Figura 11A), trituradas e homogeneizadas, utilizando-se 1mL de EDTA 0,02M para 

cada 100mg de tecido, sob refrigeração (Figura 11B). Alíquotas de 400 µL do homogenato 

foram adicionadas a 320 µL de água destilada e 80 µL de ácido tricloroacético 50%. Os tubos 

foram centrifugados (5000 rpm/15 minutos/4oC) (Figura 11C) e alíquotas de 100 µL do 

sobrenadante adicionados a 200 µL de tampão TRIS e 5 µL de DTNB (ácido 2-nitrobenzóico)  

foram dispostas em placas de 96 poços (Figura 11D). A absorbância foi determinada através 

de método colorimétrico por espectroscopia UV/VIS, usando um leitor de placa 

(espectrofotômetro - Polaris) e interpolada com a curva padrão. Os resultados foram 

expressos em nmol/g tecido (Figura 11E).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siddique%20YH%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ara%20G%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Afzal%20M%5Bauth%5D
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  Figura 11 – Protocolo dos ensaios para determinação dos níveis de MDA e GSH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legendas: (A) Pesagem das amostras; (B) Homogeinização das amostras; (C) Centrifugação; (D) 

Alíquotas das amostras sendo adicionadas em placas multipoços; (E) Leitura da placa em 

espectrofotômetro.  

 

 

4.10.2  Estudo imuno-histoquímico da SOD e GPx 

 

 

 Após análise morfológica, os espécimes maxilares, emblocados em parafina foram 

submetidos a cortes histológicos de 3µm de espessura, montados em lâminas de vidro 

previamente preparadas com adesivos á base de 3-aminopropyltrietoxi-silano (Sigma 

Chemical Co, St. Louis, MO, EUA). Posteriormente o mateial foi submetido ao método da 

imunoperoxidase pela técnica baseada em polímeros de dextrano (ADVANCETM HRP, Dako 

North América Inc., Carpinteria, CA, USA), utilizando anticorpos primários anti-SOD e anti-

Gpx (Quadro 3). Foram utilizados 4 maxilas esquerdas de cada grupo de animais, com 

A A B C 

D E 
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eutanásia no 7º dia, e 4 maxilas esquerdas de cada grupo de animais, com eutanásia no 28º 

dia, totalizando 72 amostras para análise imuno-histoquímica.  

 Como controle positivo foi utilizado espécimes de tecido hepático (SOD) e pulmonar 

(Gpx). O controle negativo consistiu na substituição do anticorpo primário por albumina de 

soro bovino (BSA) a 1% em solução tampão. 

 A técnica, a ser utilizada, seguirá o protocolo descrito abaixo: 

 Desparafinização: 2 banhos em xilol, à temperatura ambiente (10 minutos cada); 

 Re-hidratação em cadeia descendente de etanóis: 

 Álcool etílico absoluto I (5 minutos); 

 Álcool etílico absoluto II (5 minutos); 

 Álcool etílico absoluto III (5 minutos); 

 Álcool etílico 95°GL (5 minutos); 

 Álcool etílico 80°GL (5 minutos); 

 Lavagem em água corrente por 10 minutos; 

 Três ou 4 passagens em água destilada; 

 Lavagem com o tampão PBS (salino fosfatado tamponado); 

 Recuperação dos sítios antigênicos (digestão enzimática solução de estoque: 

proteinase K (Fischer Scientific, Fair Lawn, NJ, USA) na concentração de 5mg/ml); 

20 μl de solução 5 ml de PBS; 15 minutos em temperatura ambiente, o tecido deve 

estar coberto pela solução); 

 Lavagem com o tampão PBS; 

 Bloqueio da peroxidase endógena tecidual: duas incubações dos cortes em solução de 

peróxido de hidrogênio 3% 10 volumes, em proporção de 1/1, pelo período de 10 

minutos cada;  

 Lavagem em PBS por 3 minutos; 

 Incubação dos cortes com os anticorpos primários em solução diluente (Antibody 

diluente with background reducing components, Dako North America Inc., 

Carpinteria, CA, USA); overnight (18 horas); 

 Lavagem em PBS por 1 minuto; 

 Incubação com o anticorpo polimerizado à peroxidase (ADVANCETM HRP Enzyme, 

Dako North América Inc., Carpinteria, CA, USA) Anti - SOD e Anti - GPx por 30 

minutos em temperatura ambiente.  

 Lavagem em PBS por 5 minutos; 
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 Revelação da reação com solução cromógena de 3,3-diaminobenzidina (Liquid DAB + 

Substrate, Dako North America Inc., Carpinteria, CA, USA) (10 minutos);  

 Lavagem em água corrente por 10 minutos; 

 Duas passagens em água destilada; 

 Contra-coloração com hematoxilina de Mayer por 10 minutos em temperatura 

ambiente; 

 Lavagem em água corrente – 10 minutos; 

 Duas passagens PBS; 

 Desidratação em cadeia ascendente de etanóis: 

- álcool etílico 80°GL (2 minutos); 

- álcool etílico 95°GL (2 minutos); 

- álcool etílico absoluto I (5 minutos); 

- álcool etílico absoluto II (5 minutos); 

- álcool etílico absoluto III (5 minutos); 

 Duas passagens em xilol (2 minutos cada);  

 Montagem da lamínula em resina Permount ® (Fischer Scientific, Fair Lawn, NJ, USA) 

 

 

Quadro 3 - Especificações dos anticorpos que foram utilizados. 

Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/UFRN. 

 

Especificidade Clone Fabricante Diluição 
Recuperação 

Antigênica 
Incubação 

SOD SC-154 
Santa cruz 

Biotechnology 
1:1000 

Proteinase K (15 min. 

Temp. ambiente) 

Overnight     18 

horas 

Gpx SC22145 
Santa cruz 

Biotechnology 
1:800 

Proteinase K (15 min. 

Temp. ambiente) 

Overnight      18 

horas 
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4.10.3 Análise das células imunomarcadas 

 

 Como parâmetro de imunomarcação para SOD e Gpx, foram consideradas positivas as 

células epiteliais e mesenquimais do tecido periodontal de suporte que exibiram coloração 

acastanhada, quer seja no núcleo, quer seja no citoplasma.  

 A imunoexpressão foi analisada no periodonto, em proximidade ao segundo molar 

superior esquerdo, de forma semiquantitativa, em que foram atribuídos escores de acordo com 

o percentual de marcação: Escore 1: discreta marcação (<25% de células positivas); escore 2: 

moderada marcação (25% até 50% de células positivas) e escore 3: intensa imunomarcação (> 

50% de células positivas) adaptado de Kim et al. (2007). 

 

 

4.11  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Os resultados foram expressos em mediana. A significância estatística dos resultados 

foi verificada através dos testes não paramétricos de Kruskal-Wallis seguido do teste Dunn e 

Mann-Whitney. O nível de significância adotado foi de 5% (p<0,05). Os dados foram 

digitados em planilha eletrônica Excel (Microsoft Office 2010®) e posteriormente exportados 

para o programa Graphpad Prism versão 5.0, onde foram realizadas as análises. 
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Resultados 
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5. RESULTADOS 

 

 

5.1 EFEITO DA TFD COM AlClFc SOBRE OS ASPECTOS HISTOPATOLÓGICOS 

PERIODONTAIS DAS RATAS COM DP EXPERIMENTAL 

 

 

 A figura 12 mostra, de forma geral, os principais aspectos histopatológicos, do 

periodonto das ratas submetidas a DP experimental e tratados com TFD, mediada por AlClFc. 

 No grupo saudável (A), foi possível observar preservação do epitélio juncional, do 

tecido conjuntivo fibroso, do osso alveolar e do cemento. Dispersas células inflamatórias 

mononucleares foram eventualmente visualizadas.  

 No grupo de animais com DP (B,E), observou-se tecido conjuntivo fibroso, 

apresentando fibras colágenas desorganizadas e entremeadas por intenso infiltrado 

inflamatório mononuclear disperso por todo o espécime. Foi visualizado, ainda, neste grupo, 

destruição do osso alveolar, por vezes, restando apenas fragmento ósseo.  

 O grupo F (C) exibiu discreto a moderado infiltrado inflamatório mononuclear, além 

de leve desorganização da estrutura conjuntiva e perda óssea alveolar.  

 O grupo L (D) apresentou leve infiltrado inflamatório mononuclear e uma discreta 

desorganização do tecido conjuntivo. No grupo L foi observado, ainda, proliferação 

fibroblástica, hiperplasia do epitélio juncional e pavimentação osteoblástica.  

 Destruição extensa do processo alveolar foi observada em alguns animais  do grupo 

FL (F).  

 A migração apical do epitélio juncional foi observada em todos os grupos.  
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Figura 12 - Fotomicrografia exibindo os aspectos histopatológicos do periodonto de ratas 

submetidos à TFD com AlClFc. 

 Legenda:(A): periodonto normal: c, cemento; d, dentina; ej, epitélio juncional; lp, ligamento 

periodontal; oa, osso alveolar; tc, tecido conjuntivo (grupo S). (B - F): periodonto das ratas com DP. 

(B): infiltrado inflamatório* (grupo DP). (C): migração apical do epitélio juncional*(grupo F). (D): 

proliferação dos fibroblastos*; hiperplasia do epitélio juncional* (grupo L). (E): desorganização do 

tecido conjuntivo*, reabsorção óssea alveolar(Grupo DP). (F): destruição óssea alveolar *(grupo FL). 

(Scanner blades Panoramic Viewer - H&E, 200).  
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 Os gráficos de 1 a 6 compararam as diferentes condições histológicas avaliadas nos 

grupos de estudo, de acordo com a variação dos escores (1-3) e dias de eutanásia (7º e 28º), 

considerando para análise o infiltrado inflamatório, desorganização do tecido conjuntivo e 

perda óssea alveolar.   

 

 

5.1.1  Efeito da TFD com AlClFc sobre o infiltrado inflamatório nas ME do periodonto 

das ratas com DP experimental.  

 

Os animais que sofreram eutanásia no 7º dia apresentaram infiltrado inflamatório mais 

elevado que os do 28º dia. Os grupos F, L e TFD não modificaram significativamente o 

quadro inflamatório observado no grupo DP. Diferenças estatísticas significativas não foram 

observadas entre grupos com eutanásia no 7º e no 28º dia (Gráfico 1). 

 

 

Gráfico 1 – Box-plot relativo ao efeito da TFD sobre o infiltrado inflamatório nas ME.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos experimentais: S, DP, F, L, FL (teste Kruskal-Wallis, teste de 

Dunn). 

Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/UFRN. 

 

 

5.1.2 Efeito da TFD com AlClFc sobre o infiltrado inflamatório, comparando as MD x 

ME, no periodonto das ratas com DP experimental. 

 

 A comparação entre as MD e ME, dos animais que sofreram eutanásia no 7º dia 

revelou maior infiltrado inflamatório, em todas as ME dos grupos com DP induzida. 
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Diferenças estatísticas significativas foram observadas no grupo DP **(p=0,008); F** 

(p=0,008); L**(p=0,008); FL*(p=0,01). Não houve diferença estatística significativa entre os 

grupos com eutanásia no 28º dia (Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 2 - Efeito da TFD mediada por AlClFc sobre o infiltrado inflamatório, 

comparando as MD x ME.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos experimentais: S, DP, F, L, FL.  *p< 0,05; **p<0,01 (teste Mann-Whitney). 

Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/UFRN. 

 

 

5.1.3  Efeito da TFD com AlClFc sobre a desorganização do tecido conjuntivo nas ME 

do periodonto das ratas com DP experimental. 

 

  O grupo FL, dos animais que sofreram eutanásia no 7º dia, apresentou maior 

desorganização do tecido conjuntivo que os grupos S, F e L. Diferenças estatísticas 

significativas foram observadas entre os grupos L x FL**(p<0,05). Não existiram diferenças 

estatísticas significativas entre os grupos com eutanásia no 28º dia (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 – Box-splot relativo ao efeito da TFD mediada por AlClFc sobre a desorganização 

do tecido conjuntivo nas ME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos experimentais: S, DP, F, L, FL. *p<0,05 (teste Kruskall-Wallis, teste de Dunn). 

Pós-Graduação em Patologia Oral/UFRN. 

 

 

5.1.4 Efeito da TFD com AlClFc sobre a desorganização do tecido conjuntivo, 

comparando as MD x ME, no periodonto das ratas com DP experimental. 

 

 Comparando as MD e ME, dos animais que sofreram eutanásia no 7º e 28º dias, o 

grupo FL revelou significância estatística, quanto a desorganização do tecido conjuntivo 

(p=0,008) (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 – Efeito da TFD mediada por AlClFc sobre a desorganização do tecido conjuntivo, 

comparando as MD x ME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos experimentais: S, DP, F, L, FL. *p< 0,05 (teste Mann-Whitney). 
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5.1.5  Efeito da TFD com AlClFc sobre a perda óssea alveolar no periodonto (ME) das 

ratas com DP experimental.  

 

 Foi observada maior perda óssea alveolar nos animais dos grupos DP e FL (eutanásia 

no 7 º e 28º dia). O grupo L foi o que apresentou menor perda óssea no 7º e no 28º dia de 

eutanásia. Diferenças estatísticas significativas foram observadas entre os grupos DP x L** 

(p<0,01); L x FL * (p<0,05) (eutanásia no 7ºdia). Nos grupos com eutanásia no 28º dia foi 

observado significância entre os grupos DP x L** (p<0,01) (Gráfico 5). 

 

 

Gráfico 5 – Box-plot relativo ao efeito da TFD com AlClFc sobre a perda óssea alveolar 

(ME).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos experimentais: S, DP, F, L, FL. *p< 0,05; **p<0,01 (teste Kruskall-Wallis, Teste de Dunn).  

Pós-Graduação em Patologia Oral/UFRN. 

 

 

5.1.6  Efeito da TFD com AlClFc sobre a perda óssea alveolar, comparando as MD x 

ME, no periodonto das ratas com DP experimental. 

 

  Diferenças estatísticas significativas foram observadas no grupo DP 

**(p=0,008) e FL* (p=0,011). Para o grupo que sofreu eutanásia no 28º, apenas o grupo DP** 

revelou diferença estatística significativa entre as MD e ME (p=0,008) (Gráfico 6). 
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Gráfico 6 - Efeito da TFD com AlClFc sobre a perda óssea alveolar, comparando MD x ME, 

de acordo com os grupos e dias de eutanásia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos experimentais: S, DP, F, L, FL. *p< 0,05; **p<0,01 (teste Mann-Whitney). 

Pós-Graduação em Patologia Oral/UFRN. 

 

 

5.2  EFEITOS DA TFD COM AlClFc SOBRE OS NÍVEIS DE MDA E GSH NOS 

TECIDOS GENGIVAIS DAS RATAS DE ACORDO COM OS GRUPOS 

EXPERIMENTAIS 

   

 

5.2.1  Efeitos da TFD com AlClFc sobre os níveis de MDA no periodonto (ME) das ratas 

com DP experimental. 

 

Entre os animais submetidos a eutanásia no 7º dia, o grupo DP foi o que apresentou o nível 

mais elevado de MDA. Os animais do grupo L, com eutanásia no 28º dia, demonstraram os 

menores níveis de MDA quando comparados aos animais com eutanásia. No entanto, não 

foram observadas diferenças estatísticas significativas entre os grupos. A comparação das 

MDxME também não revelou diferenças estatísticas significativas (Gáfico 7). 
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Gráfico 7 – Box-splot relativo ao efeito da TFD com AlClFc sobre os níveis de MDA em ME 

de acordo com os grupos e dias de eutanásia (7º e 28º). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos experimentais: S, DP, F, L, FL (teste Kruskall-Wallis, Teste de Dunn).  

Pós-Graduação em Patologia Oral/UFRN. 

 

 

5.2.2  Efeitos da TFD com AlClFc sobre os níveis da GSH no periodonto (ME) das ratas 

com DP experimental. 

  

  Para os animais com DP induzida os grupos L e FL, com eutanásia no 7º dia, 

apresentaram os níveis mais elevados de GSH. Os níveis de GSH foram significativos entre os 

grupos DP x L* (p=0,028); DP x FL# (p=0,028) (Gráfico 8). 

 

 

Gráfico 8 - Box-splot relativo ao efeito da TFD com AlClFc sobre os níveis de GSH de 

acordo com os grupos e dias de eutanásia (7º e 28º).  
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5.2.3  Efeitos da TFD com AlClFc sobre os níveis da GSH no periodonto (MD x ME) das 

ratas com DP experimental. 

 

A comparação dos níveis de GSH, entre as MD e ME dos animais que sofreram eutanásia no 

7º dia, revelou diferença estatística significativa no grupo L*(p<0,05) (gráfico 9). 

 

 

Gráfico - 9  Efeito da TFD mediada por AlClFc sobre os níveis de GSH, de acordo com as 

MD e ME nos grupos e dias de eutanásia (7º e 28º).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Grupos experimentais: S, DP, F, L, FL. *p< 0,05 (teste Mann-Whitney).  

Pós-Graduação em Patologia Oral/UFRN. 

 

5.3  EFEITO DA TFD COM AlClFc NA IMUNOMARCAÇÃO PARA SOD, NOS 

TECIDOS PERIODONTAIS DAS RATAS DOS GRUPOS EXPERIMENTAIS. 

 

 

5.3.1  Imunoexpressão 

 

 A análise da expressão de SOD foi realizada em área de proximidade ao 2° molar 

superior esquerdo.  No tecido conjuntivo a imunomarcação foi detectada em células 

inflamatórias mononucleares e fibroblastos.  Foi observada, também, imunomarcação nas 

células do epitélio juncional, nos osteócitos, nos osteoclastos, nos osteoblastos, no osso 

alveolar e no cemento. O tipo de imunorreatividade celular foi citoplasmática e nuclear 

(Figuras 13 e 14). 
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 Observou-se imunomarcação para SOD em todos os espécimes maxilares esquerdos 

examinados. Os animais dos grupos L e FL, que sofreram eutanásia no 7º dia foram os que 

apresentaram maior intensidade de imunomarcação. Não houve significância estatística, 

quando comparados os grupos de acordo com os dias de eutanásia (7º e 28º) (Gráfico 10).  

 

 

Gráfico 10. Efeito da TFD com AlClFc sobre imunomarcação para SOD de acordo com os grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos experimentais: S, DP, F, L, FL.  p > 0,05 (teste Kruskal-Wallis, teste de Dunn).  

Pós-Graduação em Patologia Oral/UFRN. 
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Legenda: (A) Grupo S exibindo moderada imunomarcação em ligamento periodontal* e osso 

alveolar (estrela); (B) Gupo DP exibindo imunomarcação moderada para SOD em cemento* e 

osso alveolar (estrela). (C) Periodonto de rata do grupo F exibindo imunomarcação discreta 

para SOD em cemento* e osso alveolar (estrela). (D) Grupo L apresentando intensa 

imunomarcação em epitélio juncional**, ligamento periodontal*, cemento (seta). (E) 

Periodonto de rata do grupo FL exibindo intensa imunomarcação em ligamento periodontal*, 

cemento ** e osso alveolar (estrela). (F) Intensa imunomarcação em células inflamatórias 

(seta) no ligamento periodontal em rata do grupo FL (Scanner blades Panoramic Viewer, 

ADVANCE, 200). 

Figura 13 - Fotomicrografias dos tecidos periodontais das ratas com TFD mediada por AlClFc 

exibindo imunorreatividade para SOD (7° dia de eutanásia). 
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Figura 14 - Fotomicrografias da imunoexpressão para SOD (7º dia de eutanásia). 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

A 

B 
Legenda: (A)Imunomarcação em osteoclastos (seta); (B)Imunomarcação em área de 

pavimentação osteoblástica (tracejado) (Scanner blades Panoramic Viewer, ADVANCE, 400 ). 
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5.4  EFEITO DA TFD COM AlClFc NA IMUNOMARCAÇÃO PARA GPx, NOS TECIDOS 

PERIODONTAIS (ME) DAS RATAS DOS GRUPOS EXPERIMENTAIS. 

 

 

5.4.1 Imunoexpressão 

 

A análise da expressão de GPx foi realizada em área de proximidade ao 2° molar superior 

esquerdo.  No tecido conjuntivo a imunomarcação foi detectada em células inflamatórias 

mononucleares, células endoteliais e fibroblastos.  Foi observada, também, imunomarcação 

dispersa em osso alveolar, em osteócitos e em cemento. O tipo de imunorreatividade celular 

foi citoplasmática e nuclear (Figuras 15 e 16). 

 Observou-se imunomarcação para GPx em todos os espécimes maxilares esquerdos 

examinados. Os grupos S, L e FL foram os que apresentaram maior intensidade de 

imunomarcação (eutanásia no 7º dia), exibindo significância entre os grupos S x DP 

*(p<0,05) e DP x F #(p<0,05). O grupo DP foi o que apresentou os escores mais baixos para 

GPx. Não houve significância estatística, quando comparados os grupos de acordo com os 

dias de eutanásia (7º e 28º) (Gráfico 11). 

 

 

Gráfico 11 - Efeito da TFD com AlClFc sobre imunomarcação para GPx de acordo com os 

grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos experimentais: S, DP, F, L, FL. *#p< 0,05 (teste Kruskal-Wallis, Teste de Dunn).  

Pós-Graduação em Patologia Oral/UFRN. 
 

S DP F L FL S DP F L FL
0

1

2

3

4

* #

*

#

28 ºdia
7º dia

G
Px

 ( 
1-

3 
)



80 

 

Figura 15   Fotomicrografias dos tecidos periodontais das ratas tratados com TFD 

com AlClFc exibindo imunoexpressão para GPx (7º dia de eutanásia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:(A) Grupo S exibindo intensa imunomarcação para GPx em ligamento periodontal*. 

(B) Periodonto de rata do grupo DP, exibindo discreta imunomarcação em ligamento 

periodontal*. (C) Periodonto de rata do grupo F, exibindo imunomarcação moderada em 

ligamento periodontal* (D) Grupo L exibindo intensa imunomarcação para GPx em 

fibroblastos do ligamento periodontal (seta). (E) Periodonto de rata do grupo FL exibindo 

intensa imunomarcação para GPx em ligamento periodontal*, cemento (seta) e osso (estrela). 

(F) Intensa imunomarcação em células inflamatórias* no tecido conjuntivo em rata do grupo 

FL. (Scanner blades Panoramic Viewer, ADVANCE, 200). 
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Figura 16 - Fotomicrografias da imunoexpressão para GPx. 
 

Legenda: (A) imunomarcação em células inflamatórias (seta); (B) imunomarcação em fibroblastos 

(seta); (C) imunomarcação em osteócitos (seta) (Scanner blades Panoramic Viewer, ADVANCE, 

400). 
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Discussão 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

 O estresse oxidativo e as alterações no sistema imunológico estão intimamente 

relacionados e têm sido descritos, em diferentes doenças, inclusive a periodontite (BORGES 

et al., 2007). Entretanto, a medida em que as EROs influenciam o início e a progressão das 

doenças e até que ponto os sistemas de defesa antioxidantes são capazes de neutralizar estas 

espécies, ainda não foi totalmente esclarecida.  

 A elevação local de mediadores pró-inflamatórios e a ativação de células inflamatórias 

polimorfonucleares (GUMUS et al., 2015) podem gerar as EROs, que são moléculas capazes 

de ocasionar severos danos celulares. O desequilíbrio entre a produção de EROs e as defesas 

antioxidantes do hospedeiro pode resultar em estresse oxidativo, que é considerado como uma 

condição prejudicial, relacionada ao desenvolvimento de diversas patologias, inclusive a 

periodontite (MUNIZ et al., 2015; OHNISHI et al., 2009).  

 O presente trabalho analisou histopatologicamente três critérios: infiltrado 

inflamatório, perda de organização do tecido conjuntivo e perda óssea alveolar em todos os 

grupos.  As amostras do grupo S (saudável) apresentaram leve inflamação, concordando com 

outro estudo, em que foram observadas escassas células inflamatórias em espécimes de 

gengiva saudável (DE MORAES et al., 2015) e confirmando, que focos de células 

inflamatórias, como linfócitos e plasmócitos, são praticamente constantes nesses tecidos. 

 Todos os grupos experimentais deste estudo, que foram submetidos a DP induzida, 

apresentaram escores relacionados ao infiltrado inflamatório, desorganização do tecido 

conjuntivo e perda óssea alveolar, mais elevados que o grupo S, demonstrando que o modelo 

experimental utilizado neste estudo induziu alterações que são características da DP 

(BOTTURA et al., 2011; GRAVES et al.,2008).  

 A diminuição do infiltrado inflamatório, no grupo F, sugere que o FS, utilizado neste 

estudo, quando aplicado isoladamente na ausência da luz ativadora, não ocasiona danos aos 

tecidos, o que representa uma característica desejável, para que seja considerado um bom FS 

(ALLISON et al., 2010; GURSOY et al., 2013; LUKSIENE, 2003).  

 O grupo FL, manteve o quadro inflamatório semelhante ao observado no grupo DP. 

Este resultado sugere, que a terapia não induziu a redução do influxo de células inflamatórias. 

Estando de acordo com o observado no estudo de Seguier et al. (2010), em que foi avaliado o 

efeito da TFD com dois meios de veiculação do FS (nanoemulsão e lipossomos) sob infiltrado 

inflamatório, em casos de periodontite humana. Eles demonstraram por meio de imuno-
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histoquímica, utilizando os anticorpos anti-CD4, anti-CD8, anti-CD45, anti-CD68 e anti-

CD1a, que não foram observadas diferenças significativas entre os controles e os dentes 

tratados com lipossomas ou nanoemulsões. Em ambos os grupos, a população de células 

inflamatórias permaneceu a mesma, com exceção para as células de Langerhans CD 1+, que 

apresentaram menor número no grupo tratado. Outros autores, entretanto, descreveram efeitos 

imunossupressores da TFD (MROZ; HAMBLIN, 2011). Em humanos, algumas pesquisas 

apontaram uma regulação negativa no perfil de citocinas pró-inflamatórias após a TFD 

(CARVALHO et al., 2011; DE OLIVEIRA et al., 2009; GIANNOPOULOU et al., 2012; 

GOLLNICK, 2012). 

 O grupo FL demonstrou desorganização do tecido conjuntivo, entretanto não exibiu 

significância estatística ao ser comparado com o grupo DP. Este resultado sugere que, apesar 

da TFD induzir a formação de EROS, não obrigatoriamente, essa formação atingirá níveis 

capazes de ocasionar danos oxidativos no periodonto dos animais que receberam esta terapia. 

 A produção de EROs, estimulada pela TFD pode promover a indução de citocinas pró-

inflamatórias, a ativação de macrófagos e, consequentemente, pode levar a destruição 

periodontal através da ação de MMPs (GOLZ et al., 2014; KAR et al., 2010). O princípio 

básico dessa terapia consiste na fotossensibilização e consequente geração de EROs. Se por 

um lado, essas moléculas são reativas, com capacidade de interagir com diversas outras 

biomoléculas presentes no meio, desencadeando respostas inflamatórias e danos aos tecidos 

(PAZOS; NADER, 2007; BROWN; BROWN; WALKER, 2004; CASTANO; MROZ; 

HAMBLIN, 2006; CHEN et al., 2005; MROZ; HAMBLIN, 2011), por outro lado, 

concentrações baixas de EROs são importantes no desencadeamento de muitos processos 

celulares, incluindo a proliferação de fibroblastos (PEPLOW et al.,2011; MURRELL et al. 

1990).  

 No presente estudo, alguns animais do grupo L apresentaram hiperplasia do epitélio 

juncional e marcante proliferação fibroblástica. Estes achados demonstram que as células 

irradiadas, com o laser InGaAlP, foram susceptíveis à produção de pequenas quantidades de 

EROs, em virtude da absorção da luz pelas porfirinas endógenas (PEPLOW et al., 2011). A 

terapia com o laser de baixa intensidade (LBI) promove excitação das moléculas da cadeia 

respiratória mitocondrial, desencadeando efeitos fotobiomoduladores in vivo e in vitro. Esses 

efeitos podem estimular o metabolismo, a proliferação e a regeneração celular (PEREIRA, 

LONGO, AZEVEDO, 2012; MACHADO et al., 2007) conforme observado nesta pesquisa.  

 Qadri et al. (2005) demonstraram que o LBI pode reduzir a inflamação gengival e 

periodontal, independentemente do comprimento de onda (635 e 830 nm). Firat et al. (2014) 
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investigaram histologicamente uma área de ferida em palato e observaram menor infiltrado de 

polimorfonucleares no grupo irradiado com laser, em relação ao grupo não irradiado. Outros 

estudos demonstraram aumento da proliferação de fibroblastos após exposição ao laser GaAs 

904 nm (PEREIRA et al., 2002); aumento dos miofibroblastos e deposição de colágeno após 

exposição a laser GaAIAs 670 nm em ratos (MEDRADO et al., 2003) e proliferação de 

fibroblastos gengivais após exposição a laser diodo (670, 692, 780 e 786 nm) (ALMEIDA-

LOPES et al., 2001). 

 Fahimipour et al. (2012) sugeriram que o LBI inibe reações inflamatórias graves e 

promove a formação de colágeno com comprimentos de onda de 685 e 830 nm, em doses de 

3,95 e 7,9 J / cm2. Demonstraram a proliferação de fibroblastos, a presença de novos vasos 

sanguíneos e de fibras colágenas mais densas em ferida da mucosa do palato de ratos, tratados 

com laser, do que em grupos controle. Tais achados estão em conformidade com os resultados 

observados em nosso estudo. 

 Quanto à perda óssea alveolar, os grupos tratados com F e L foram os que 

apresentaram menor destruição óssea.  O grupo FL, com entanásia no 28º dia, apresentou uma 

menor perda óssea quando comparado ao mesmo grupo com eutanásia no 7° dia. As ratas que 

receberam a TFD apresentaram perda óssea significativamente menor, que as ratas com 

doença periodontal sem terapia (7° dia). Este resultado sugere que, se por um lado a TDF 

possui capacidade de produzir EROs, tais como H2O2 e O2
• ‒, moléculas envolvidas com o 

processo de osteoclastogênese (CALLAWAY et al., 2015), por outro lado, pode ser que a 

TFD também participe de mecanismos de defesas, induzindo a liberação de agentes 

antioxidantes.   

 Amaral et al. (2012) estudaram as propriedades antioxidantes de 4 metaloftalocianinas 

(cobre-Fc, manganês-Fc, zinco-Fc; ferro-ftalocianina) e uma ftalocianina simples. Detectaram 

através de um ensaio de estresse oxidativo (H2DCF-DA), a produção de EROs na presença 

das Fc simples e das metaloftalocianinas. Em contrapartida, demonstraram, também, através 

do ensaio de desoxirribose e da peroxidação lipídica, induzida por nitroprussiato de sódio, 

usando homogenatos de fígado, cérebro e rim de ratos, que todas as Fc e metaloftalocianinas 

testadas, apresentaram, um certo grau de atividade antioxidante, em que a manganês-Fc e 

cobre-Fc foram as mais eficientes. Evidenciaram, ainda, participação das Fc simples, na 

redução dos níveis de malondialdeído.  

 A maioria dos estudos sobre a TFD com a AlClFc foi realizada em tumores 

(KOLAROVA et al., 2009; LONGO et al., 2009; MAFTOUM-COSTA et al., 2008; 

KYRIAZI et al., 2008; FERREIRA et al., 2004). Alguns trabalhos aplicaram a AlClFc em 
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tecidos não neoplásicos. De Moraes et al. (2015); Ribeiro et al. (2013); Longo et al. (2012); 

Pereira, Longo, Azevedo, (2012); Seguier et al. (2010); Tapajós et al. (2008) avaliaram os 

efeitos da TDF com AlClFc em gengivas saudáveis, como terapia antimicrobiana, em cárie 

humana, cultura de células pulpares humanas, periodontite crônica e queratinócitos humanos, 

respectivamente. Em nenhum destes foi avaliada a influência desse FS sobre indicadores de 

estresse oxidativo e defesas antioxidantes. 

 EROS são produzidas em animais e humanos e possuem natureza altamente reativa, 

(DAHIYA et al., 2013). As células são expostas a oxidantes oriundos de fontes exógenas, tais 

como:  radiação ultravioleta e fumo (ÇANAKÇI, CICEK, ÇANAKÇI, 2005) e endógenas, 

como: transporte de elétrons mitocondrial e ação fagocitária. Todos estes podem causar danos 

a fosfolipídios celulares, proteínas, enzimas e ácidos nucleicos (DAHIYA et al., 2013).  

 A destruição de estruturas celulares ocasionada pela ação das EROs pode ser avaliada 

através dos produtos finais da peroxidação lipídica, como o MDA. (DAHIYA et al., 2013; 

GHALLAB, HAMDY, SHAKER, 2015; BALTACIOGLU et al., 2014; DAHIYA et al., 

2013; AKALIN et al., 2007; DEL RIO, STEWART, PELLEGRINI, 2005; HALLIWELL, 

WHITEMAN, 2004). 

 Este estudo demonstrou que os níveis de MDA estavam mais elevados nas gengivas 

das ratas submetidas a indução da DP, demonstrando que a indução da doença ocasionou 

danos celulares como peroxidação lipídica nos animais destes grupos. Estes achados estão de 

acordo com estudos anteriores que mostraram níveis significativamente mais elevados de 

MDA no soro, na saliva, no tecido gengival e no fluido crevicular de pacientes com 

periodontite, demonstrando o envolvimento das EROs na doença periodontal (TSAI et al., 

2005; TONGUC et al., 2011; WEI et al., 2010; MIRICESCU et al., 2014). Porém, o grupo FL 

apresentou uma discreta diminuição dos níveis de MDA, comparado com o grupo DP, sem 

diferença estatística significativa. Este resultado demonstra que a TFD utilizada neste estudo, 

não influenciou significativamente a peroxidação lipídica. Também pode indicar uma resposta 

das células expostas a situação de estresse oxidativo, em ativar mecanismos de proteção 

antioxidantes (LEE et al., 2014).    

 Não foram encontrados, na literatura, trabalhos que avaliaram a influência da TFD 

com AlClFc sobre a produção de EROs e peroxidação lipídica em doença periodontal. No 

entanto, Lee et al. (2014), avaliaram o estresse oxidativo e as defesas antioxidantes, induzidas 

pela TFD mediada por um FS a base de clorinas em dois tipos de celulas cultivadas (intra-

hepáticas e extra-hepáticas) malignas humanas. Observaram que a capacidade de gerar EROs 

foi semelhante para os dois tipos celulares, entretanto, a linhagem intra-hepática apresentou 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dahiya%20P%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dahiya%20P%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dahiya%20P%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dahiya%20P%5Bauth%5D
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maior grau de destruição das estruturas celulares. A partir dessa observação, os autores 

mostraram que existe diferença, na capacidade da TFD, em ocasionar danos e atribuíram, essa 

diferença, a eficiência dos mecanismos de defesas (moléculas antioxidantes) que atuam na 

proteção das células contra o estresse oxidativo induzido pela TFD.   

 O grupo L (28º dia) foi o que apresentou os menores níveis de MDA. Este achado 

demonstrou que o laser pode desempenhar ação fotobiomoduladora e participar na redução da 

peroxidação lipídica, o que indica um possível papel na indução de respostas antioxidantes. 

Esta observação também foi encontrada no estudo de Silveira et al. (2011), que utilizaram um 

modelo animal de cicatrização de feridas, para pesquisar os efeitos do LBI, sobre os níveis de 

MDA. Detectaram, nos grupos tratados com laser, uma redução no tamanho do ferimento, 

associada a diminuição na medição do MDA, em comparação com o grupo controle e 

concluíram que a ação antioxidante do LBI reduziu a fase inflamatória, induziu a síntese de 

colágeno e favoreceu a cicatrização. 

 O sistema de defesa antioxidante é dinâmico e sensível a alterações no equilíbrio 

redox do corpo (DAHIYA et al., 2013). Atualmente, não há métodos padrão-ouro para medir 

a capacidade antioxidante na biologia humana. Todos os sistemas utilizam diferentes índices 

de medição e a especificidade do biomarcador usado difere entre as amostras analisadas 

(DAHIYA et al., 2013).  

 Na presente pesquisa, a presença da GSH foi avaliada em homogenato gengival e os 

dados obtidos revelaram níveis mais elevados dessa enzima nos animais saudáveis. Este 

achado também foi verificado por Tsai et al. (2005), que detectaram concentrações de GSH 

salivares significativamente reduzidos, em indivíduos com periodontite, comparados aos 

controles e após a realização do tratamento verificaram que houve elevação na concentração 

de GSH. De forma semelhante, também foi visto no estudo de Chapple et al. (2002), onde 

observaram quantidade significativamente menor de GSH, no fluido gengival de pacientes 

com periodontite, do que em pacientes saudáveis. 

  Nos animais com DP induzida, os grupos tratados com TFD e com o laser (7°dia de 

eutanásia) apresentaram significativo aumento no nível de GSH, quando comparados com o 

grupo DP. Este resultado demonstrou que a utilização destas terapias induziu respostas 

antioxidantes.   

 Não foram encontrados estudos anteriores sobre os efeitos da TFD mediada por 

AlClFc, sobre os níveis de GSH, em doença periodontal. De forma similar ao observado em 

nosso estudo, Lee et al. (2014) realizaram uma pesquisa em que investigaram a influência da 

TFD sobre as defesas antioxidantes.  No entanto, os autores utilizaram a irradiação da TFD 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dahiya%20P%5Bauth%5D
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em culturas de células malignas humanas. Detectaram que a TFD apresentou efeitos 

antioxidantes, pois os níveis de GSH e GPx foram mais elevados nas células após o 

tratamento com TFD. Os autores salientaram que a síntese de GSH intracelular pode ser 

elevada pela ação da luz. Mas reconhecem que outros estudos devem ser realizados para 

esclarecer este ponto.  

 Carvalho et al. (2011), realizaram um estudo, em que utilizaram a TFD com eosina, 

em doença periodontal experimental com ratos e demonstraram que, os animais com a DP 

induzida, que receberam tratamento com TFD, mostraram um decréscimo no infiltrado de 

neutrófilos, bem como níveis mais baixos de TNF-, indicando que a presença de EROs, 

geradas pela terapia, não ocasionaram condição inflamatória, ao invés disso, induziu uma 

diminuição dos mediadores inflamatórios sugerindo ação de defesa antioxidante.   

 O fumo e a atividades de certos micro-organismos patogênicos e têm sido 

considerados como fatores que influenciam a redução dos níveis de GSH, nas células 

periodontais, resultando no estabelecimento de um estado pró-inflamatório (CHAPPLE, 

MATTHEWS, 2000). Micro-organismos periodontopatogênicos, por exemplo, 

Fusobacterium nucleatum Vincentii, F.nucleatum polymorphum, F.nucleatum nucleatum, 

F.nucleatum fusiforme, Treponema denticola, Bacteroides Loescheii, Porphyromonas 

gingivalis, Bacteroides intermedius e Peptostreptococcus micros, são capazes de metabolizar 

a GSH, originando na bolsa periodontal o sulfureto de hidrogênio, que é tóxico para células de 

mamíferos, por inativação citocromo-oxidase e inibição da catalase. (BAINS; BAIN, 2015).  

 Mecanismos antioxidantes enzimáticos são responsáveis pela neutralização e 

eliminação das EROs. A SOD e a GPx representam exemplos de importantes enzimas com 

atividades protetoras antioxidantes (MUNIZ et al. 2015; CHAPPLE; MATTHEWS, 2000).  

   A SOD tem sido detectada em ligamento periodontal humano. Esta enzima pode 

representar um importante mecanismo de defesa dos fibroblastos gengivais contra a liberação 

de superóxidos (JACOBY, DAVIS, 1991). No entanto, tem sido demonstrado que a SOD 

apresenta atividade relativamente baixa em fluidos extracelulares e no soro, sendo encontrada 

predominantemente ligada a tecidos biológicos (GHALLAB, HAMDY, SHAKER, 2015; 

HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1999). 

 Estudos anteriores detectaram níveis reduzidos de SOD em pacientes com 

periodontite, quando comparados com os controles. Após a raspagem e alisamento radicular, 

os níveis dessa enzima, em saliva e soro, foram significativamente elevados (DAIYA et al., 

2014. KIM et al., 2010).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bains%20VK%5Bauth%5D
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 A imunomarcação para SOD, no presente estudo, apresentou maiores escores nos 

grupos L e FL, comparados ao grupo DP. No entanto, não houve significância estatística. Este 

resultado mostra uma tendência da TFD e do LBI em estimular a liberação desta enzima 

antioxidante na tentativa de reduzir o estresse oxidativo.  Baldea et al. (2015) aplicaram a 

TFD utilizando 3 derivados de porfirinas (ácido aminolevulínico [ALA], THOPP e 

THOMPP), em células de melanona, in vitro. Verificaram, de forma similar ao observado em 

nosso estudo, que após a irradiação, o ALA elevou significativamente os níveis de SOD. 

Observaram também, que o ALA apresentou maior ativação dos mecanismos de defesa e 

menor estresse oxidativo medido através do MDA. Os autores detectaram, ainda, que os FS 

ficaram acumulados em mitocôndrias (THOPP) e lisossomos (THOMP e ALA). E aquele 

com tropismo mitocondrial apresentou maior capacidade em gerar estresse oxidativo, 

enquanto que os acumulados nos lisossomos permitiram ativação dos mecanismos de defesa, 

tais como enzimas antioxidantes (SOD). Concluíram, então, que a eficiência da TFD 

antitumoral depende da molécula do FS, da localização intracelular e da capacidade do FS 

para evitar os mecanismos de defesas antioxidantes das células.       

 A outra enzima com ação antioxidante investigada neste estudo, foi a GPx. Níveis 

significativamente mais baixos de GPx foram detectados nos animais do grupo DP. Os grupos 

tratados com TFD e laser apresentaram os níveis mais elevados. Significância estatística foi 

observada entre o grupo tratado com o laser e o grupo DP. Estes achados demonstram que a 

TFD apresentou apenas uma tendência em desencadear efeitos antioxidantes, enquanto a 

terapia com o LBI induziu, em maior grau, os processos antioxidantes por meio da elevação 

dos níveis da GPx nos locais irradiados, atuando na eliminação dos peróxidos orgânicos 

produzidos durante o estresse oxidativo.  

 A depleção de antioxidantes, em periodontite crônica, sinaliza que o sistema 

antioxidante está afetado por um relativo insulto oxidativo (PANJAMURTHY, 

MANOHARAN, RAMACHANDRAN, 2005). O constante desafio microbiano ao qual o 

tecido periodontal está exposto, pode influenciar a atividade da mieloperoxidase, enzima 

capaz de reduzir a atividade dos agentes antioxidantes, representando um indicativo dessa 

depleção ocasionada pelo processo inflamatório (BORGES et al., 2007; WEI, et al., 2004). 

  A TFD vem sendo utilizada como uma terapia adjuvante antimicrobiana promissora 

em virtude de suas propriedades de oxirredução e imunomodulação. Porém, ao contrário da 

sua utilização como TFD anti-tumoral, que em alguns países já consta como uma opção 

terapêutica estabelecida, a TFD antimicrobiana ainda está em fase experimental (RIBEIRO et 

al., 2015). Em 2011, um comunicado divulgado pela Academia Americana de Periodontia 
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(AAP) relatou que não existe, ainda, evidência segura da eficácia da TFD antimicrobiana, 

com base nos ensaios clínicos observados. Em apenas dois, dos dez publicados no momento 

do comunicado, houve redução significativa da carga microbiana. Assim, a AAP afirmou, na 

época, que a TFD era imprevisível e inconsistente na capacidade de reduzir as cargas 

bacterianas em comparação à raspagem e alisamento radicular. Portanto, deve ser utilizada de 

forma criteriosa, uma vez que o êxito desta modalidade terapêutica envolve muitas variáveis, 

tais como: a fonte de luz adequada, comprimento de onda a ser irradiada e a escolha do FS 

mais apropriado para cada doença a ser tratada.  
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Conclusões 
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7  CONCLUSÕES 

 

-  A análise comparativa entre os grupos com doença periodontal e os grupos com doença 

periodontal que receberam tratamento, com AlClFc, laser e TFD permitiu concluir que:  

 

1)  A TFD administrada neste experimento, não induziu elevação dos níveis de MDA, elevou 

significativamente os níveis de GSH e apresentou intensa imunoexpressão pada SOD e GPx 

demonstrando, que esta terapia não acentuou a peroxidação lipídica e foi capaz de induzir 

efeitos sobre os processos de defesas antioxidantes.    

 

2)  A terapia com LBI pareceu demonstrar efeitos fotobiomoduladores promovendo 

diminuição dos níveis de MDA, elevando os níveis de GSH e apresentando intensa 

imunomarcação para SOD e GPx, demonstrando que a laserterapia induziu efeitos 

antioxidantes.   
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