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RESUMO 

 

Objetivo:  Avaliar a modulação de citocinas pró-inflamatórias (interleucina-6, IL-6; fator 

de necrose tumoral-α, TNF-α e interferon-γ, INF-γ) e anti-inflamatórias (fator de 

transformação do crescimento-β1, TGF-β1) nos processos flogísticos in vivo sob ação 

do laser de baixa intensidade. Métodos:  Cinquenta camundongos isogênicos foram 

distribuídos aleatoriamente em três grupos: controle (sem procedimento cirúrgico, n = 

10); sham (procedimento cirúrgico com três incisões cutâneas padronizadas, seguida 

de incisão no músculo reto abdominal e posterior sutura, n = 20) e laser (mesmo 

procedimento seguido de aplicação de laser, n = 20). O grupo sham foi dividido em três 

subgrupos: sham I (eutanásia e avaliação 36 horas após procedimento cirúrgico); 

sham II (eutanásia e avaliação 60 horas após cirurgia) e sham III (eutanásia e 

avaliação 84 horas após procedimento cirúrgico). O grupo laser também foi dividido em 

três subgrupos: laser I (uma única sessão de laser 12 horas após cirurgia); laser II 

(duas sessões de laser, 12 e 36 horas após cirurgia) e laser III (três sessões de laser, 

12, 36 e 60 horas após cirurgia). Os animais do grupo laser receberam três pontos por 

sessão de laser infravermelho contínuo (comprimento de onda de 780 nm, potência de 

20 mW, fluência de 10 J\cm2, tempo de 20 segundos por ponto e energia de 0,4 J). 

Após a eutanásia dos animais, as células mononucleares do baço foram isoladas e 

cultivadas por 48 horas. As concentrações de IL-6, TNF-α, IFN-γ e TGF-β1 foram 

obtidas por Enzyme linked immunosorbent assay method (ELISA). Resultados:  Na 

análise dos grupos sham e laser em relação ao controle, foi encontrada maior 

concentração de IL-6 e TNF-α nas avaliações de 60 e 84 horas pós-operatória (p < 

0,05), exceto para o grupo laser II na análise de TNF-α (p > 0,05). Na análise de IFN-γ, 

foi encontrada maior concentração apenas no grupo sham II quando comparado ao 

controle (p < 0,05). Desta forma, houve efeito modulador da concentração de TNF-α e 

IFN-γ pelo grupo laser, principalmente na avaliação de 60 horas pós-operatória. Para 

as análises de TGF-β1 não houve diferença significativa entre os grupos controle, 

sham e laser (p > 0.05). Conclusão:  O laser de baixa intensidade apresentou efeito 

modulador in vivo de citocinas pró-inflamatórias, principalmente após duas sessões de 

aplicação pela diminuição da liberação de TNF-α e IFN-γ pelas células mononucleares 

do baço em camundongos. Entretanto, não houve modulação da liberação de IL-6 e 

TGF-β1. 
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1. INTRODUÇÃO 

O uso do laser com finalidade de reparo e regeneração é pratica comum no 

tratamento de disfunções inflamatórias e até mesmo em algumas condições 

infecciosas, buscando um retorno precoce da funcionalidade tecidual. O laser é uma 

forma de emissão luminosa e, por isto, está englobado dentro de um espectro de 

emissão eletromagnética, porém o que diferencia o laser das demais são as suas 

características de monocromaticidade, coerência e colimação (Welch et al., 1989). 

O estudo dos efeitos biológicos e terapêuticos do laser com diferentes 

parâmetros tem sido motivo de curiosidade entre pesquisadores e profissionais que 

atuam com o equipamento, principalmente porque o laser de baixa intensidade atinge 

estes efeitos sem os riscos de produção de calor e dano ao tecido irradiado (Karu, 

1989; Kitchen, Partridge, 1991; Bjordal et al., 2006). Uma vez que o processo 

inflamatório pode ser considerado uma defesa local tanto contra ações infecciosas 

quanto processos irritativos após certos traumatismos, o organismo produz 

determinadas proteínas que permitem a comunicação entre células e entre outros 

órgãos denominadas citocinas (Adams, Lloyd, 1997; Naoum, 2001). 

Diversos trabalhos na literatura versam sobre os efeitos da irradiação laser em 

células associadas a esta resposta inflamatória, como em linfócitos (Karu, 1989; 

Gulsoy et al., 2006), fibroblastos (Karu, 1989; Pereira et al., 2002), macrófagos (Dube 

et al., 2003), células endoteliais (Bouma et al., 1998), células sanguíneas vermelhas 

(Kruchenok et al., 2005), além de componentes do plasma sanguíneo como plaquetas, 

hemoglobina, imunoglobulinas e proteínas plasmáticas (Karu, 1989; Sandoval-Ortiz et 

al., 2003; Ihsan, 2005), fatores de crescimento celular (Safavi et al., 2008) e citocinas 

(Bjordal et al., 2006; Zhevago, Samoilova, 2006). 

Em especial as citocinas, entre elas as interleucinas, desempenham importante 

função como mediadores de respostas inflamatórias, atuando na ativação de células 

específicas tanto na aceleração quanto na reparação de processos flogísticos 

(Schroder et al., 2006; Hrabak et al., 2008). 

Citocina é o termo genérico empregado para designar um grupo extenso de 

moléculas (proteínas), produzidas principalmente pelas células T, macrófagos e 

algumas células endoteliais. As citocinas estão envolvidas na emissão de sinais entre 

as células durante o desencadeamento das respostas imunes e de reparo, podendo se 

enquadrar em diversas categorias: interleucinas (IL), interferons (IFN), fator de 
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transformação do crescimento (TGF), fator de necrose tumoral (TNF), entre outras 

(Naoum, 2001). 

A TNF-α e algumas ILs são conhecidas como citocinas pró-inflamatórias, tendo 

um papel importante como mediadores de processos inflamatórios e imunológicos, 

proteólise, recrutamento celular e reparo tecidual. A TNF-α tem uma posição essencial 

na cascata de liberação de citocinas, pois também promove a estimulação de outras 

citocinas como a IL-6. A IL-6 tem sido associada com diversas doenças que 

desencadeiam processos inflamatórios como artrite reumatóide, pancreatite aguda, 

infecções virais, meningite bacteriana e doença de Alzheimer (Albertini et al., 2008). 

Além disto, estes mediadores inflamatórios sensibilizam os nociceptores aferentes 

primários, aumentando a sensibilidade dolorosa (Yamaura et al., 2009). Da mesma 

forma, a IFN-γ também é uma citocina com papel fundamental em diferentes respostas 

imunológicas e inflamatórias, principalmente em estágios agudos (Naoum, 2001). Em 

contrapartida, a TGF-β1 é considerada anti-inflamatória e está associada com a 

regulação negativa da atividade de monócitos e linfócitos (Zhevago, Samoilova, 2006). 

 Estudos recentes mostram que tanto na condição in vitro quanto in vivo, a 

laserterapia de baixa intensidade (LBI) pode modular as respostas de reparo tecidual 

(Correa et al., 2007; Demidova-Rice et al., 2007; Gungormus, Akyol, 2009), bem como 

os níveis de citocinas pró e anti-inflamatórias (Bjordal et al., 2006, Safavi et al., 2008). 

Outra característica importante da LBI é seu efeito sistêmico, sendo que evidências 

mostram mudanças metabólicas tanto no local da irradiação como em áreas mais 

distantes (Rochkind et al., 1989; Sandoval-Ortiz et al., 2003; Rodrigo et al., 2009). 

 A LBI no espectro da luz vermelha em modelos experimentais com inflamação 

induzida parece alterar os níveis de IL-6, TNF-α e IFN-γ (Funk et al., 1992; Bjordal et 

al., 2006; Albertini et al., 2008). Corroborando estes achados, a aplicação de luz visível 

polarizada incoerente (λ de 400 a 2000 nm) pode induzir modificações estruturais e 

funcionais nas citocinas pró e anti-inflamatórias, levando a diminuição de IL-6, TNF-α e 

IFN-γ, além de aumento de TGF-β (Zhevago, Samoilova, 2006). Entretanto, no que se 

refere aos efeitos da LBI no espectro da luz infravermelha, os resultados ainda são 

conflitantes. Bouma et al. (1998) mostraram que o laser infravermelho parece 

desencadear efeitos moduladores no sistema imune sem alterar níveis de IL-6 e TNF-

α. Em contrapartida, um estudo conduzido por Yamaura et al. (2009) mostrou que o 

laser IV irradiado em células sinoviais in vitro diminui TNF-α, mesmo não alterando os 

níveis de IL-6. Dados parciais da atual pesquisa (estudo piloto) mostraram que o laser 
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infravermelho (λ de 780 nm) parece diminuir a concentração sistêmica de citocinas pró-

inflamatórias após uma única sessão de irradiação laser em lesão induzida em 

camundongos (Fukuda et al., 2010). 

Desta forma, há indícios na literatura dos efeitos sistêmicos da LBI na 

modulação de processos inflamatórios. No entanto muitas divergências são 

encontradas no que se refere aos parâmetros ideais de estimulação, o que demonstra 

uma clara necessidade de novos estudos para obtenção de maior embasamento 

científico a respeito das variáveis inerentes à irradiação laser nos processos de reparo 

tecidual. Além disto, o presente estudo justifica-se pela necessidade de estabelecer 

parâmetros mais precisos em relação aos efeitos imediatos ou cumulativos da LBI nas 

respostas biomodulatórias. 

 

1.1 Objetivo geral 

Avaliar a modulação de citocinas pró e anti-inflamatórias nos processos 

flogísticos in vivo sob ação da LBI. 

 

1.2 Objetivo específico 

Analisar o efeito imediato e cumulativo da LBI infravermelha na liberação de 

citocinas pró-inflamatórias (IL-6, TNF-α e INF-γ) e anti-inflamatórias (TGF-β1), in vivo, 

pelas células mononucleares do baço em camundongos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

2. MÉTODOS 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo, sob protocolo 2038/07. 

  

2.1 Amostra 

 Foram utilizados 50 camundongos isogênicos da raça Balb-C (Damy et al., 

2010), machos, com peso corporal variando de 25 a 30 gramas, provenientes do 

Biotério Central da FMUSP. Os animais foram acondicionados em gaiolas apropriadas, 

ciclo claro/escuro de 12 horas, temperatura em torno de 20ºC, umidade de 65% e 

receberam água e alimentação adequadas ad libitum. 

 

 2.2 Procedimento cirúrgico 

 O protocolo anestésico constou de aplicação de quetamina (0,06 mL) e xilazina 

2% (0,015 mL) por via intraperitoneal (ip) para indução e manutenção anestésica. 

Uma vez anestesiados, os animais foram posicionados em superfície plana com 

os membros em extensão, para que a tricotomia no ventre pudesse ser realizada com 

máquina elétrica. Um retalho quadrado de pele com 2 cm de cada lado foi criado, 

sendo que a base cranial foi mantida intacta (Prado et al., 2006). Este retalho serviu 

como janela para que o músculo reto abdominal fosse exposto e para fazer uma 

incisão com 1 cm de extensão  na linha alba (Figura 1-A), na tentativa de gerar um 

processo inflamatório que pudesse desencadear uma resposta de reparo, seguido de 

uma sutura com agulha e fios de náilon monofilamentar 6-0 em ambos, músculo e 

retalho de pele (Fukuda et al., 2010). 

 

2.3 Distribuição em grupos 

 Dentre os 50 animais estudados, 40 foram submetidos a este procedimento 

cirúrgico e após isto, foram distribuídos aleatoriamente entre grupos “laser” ou “sham” 

(Damy et al., 2010). 

 Os animais do grupo laser (n = 20) foram distribuídos aleatoriamente em três 

subgrupos (Figura 2): 
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• Grupo laser I: 08 animais com uma sessão de laser 12 horas após o 

procedimento cirúrgico. 

• Grupo laser II: 06 animais com duas sessões de laser 12 e 36 horas após o 

procedimento cirúrgico. 

• Grupo laser III: 06 animais com três sessões de laser 12, 36 e 60 horas após 

o procedimento cirúrgico. 

Para cada condição, ou seja, cada grupo específico foi realizado um grupo sham 

(n = 20) com os mesmos procedimentos de cirurgia e avaliação, porém sem a 

aplicação do laser (sham I, II e III). 

 Para se obter os valores basais dos níveis de citocinas, os 10 animais restantes 

serviram como um grupo “controle”, ou seja, sem procedimento cirúrgico. 

  

 2.4 Procedimento de irradiação laser 

 Foi utilizado laser de diodo no espectro infravermelho com meio ativo 

semicondutor AsGaAl (modelo Twin Laser – MMOptics), com λ de 780 nm, área do 

feixe de 0,04 cm2 e potência média de 20 mW. Três aplicações pontuais de LBI (Figura 

1-B) foram realizadas na área exposta nos momentos 12 horas (laser I), 12 e 36 horas 

(laser II) e 12, 36 e 60 horas (laser III) após o procedimento cirúrgico. Nos animais dos 

grupos sham (I, II e III) foi realizada simulação da aplicação de laser com aparelho 

desligado. Em todas as irradiações foi empregada a técnica de contato. A irradiação 

em cada sessão foi contínua com fluência igual a 10 J/cm2, tempo de 20 segundos e 

energia final de 0,4 J por ponto. Não foi aplicada irradiação laser nos animais do grupo 

controle. 

 

 2.5 Separação de células mononucleares 

A eutanásia dos animais (sempre 24 horas após a última aplicação de LBI) nos 

grupos laser (I, II e III) foi seguida pela dissecção e maceração do baço de cada 

animal, sendo que posteriormente as células mononucleares foram separadas e 

isoladas usando Ficoll-Hypaque a densidade de 1,095. Nos grupos sham (I, II e III) a 

eutanásia para coleta seguiu o mesmo período dos grupos específicos de laser.  

Estas células foram contadas em equipamento hematológico automatizado e as 

concentrações foram ajustadas para 2,0 x 106 células/mL. As células foram então 
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incubadas em placas de cultura com 96 cavidades e estimuladas com mitógeno 

concanavalina (ConA) por 48 horas. Após este período, foram retirados os 

sobrenadantes e congelados a –80ºC até a realização da dosagem de citocinas. 

 

 

 

Figura 1:  A) Planejamento cirúrgico com três incisões cutâneas padronizadas e 

posterior incisão de 1 cm no músculo abdominal; B) Pontos de irradiação laser após 

procedimento cirúrgico 

 

 

 

 

        

Figura 2:  Desenho do estudo para os grupos laser I, II e III 
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2.6 Método de análise Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) 

Foram feitas análises nos grupos laser e sham com antígenos específicos para 

dosagem das citocinas IL-6, TNF-α, IFN-γ e TGF-β1 pelo teste de ELISA (eBioscience, 

Inc., San Diego, CA) no Laboratório de Alergia e Imunologia Clínica e Experimental 

(LIM 56)  do Departamento de  Dermatologia da FMUSP, São Paulo, Brasil. Para se 

obter um valor de normalidade, foi avaliado também um grupo controle, ou seja, sem 

procedimento cirúrgico. 

Inicialmente, as placas foram sensibilizadas com anticorpos específicos à 

citocina que quer se determinar e incubadas a 4º C “overnight”. As cavidades foram 

lavadas 5 vezes com tampão de lavagem (PBS + 0,05% de Tween 20), deixando por 1 

minuto com solução durante cada etapa de lavagem. Foram bloqueadas as cavidades 

com 100 µl de diluente de ensaio, adicionados os padrões correspondentes e os 

sobrenadantes das amostras, sendo então novamente incubadas a 4º C “overnight”. 

Após período de incubação as cavidades foram novamente lavadas com tampão 

de lavagem, adicionados os anticorpos de detecção (biotinilado) na diluição 

determinada pelo fabricante. As placas foram incubadas à temperatura ambiente por 

60 minutos. Após período de incubação, as placas foram novamente lavadas com 

tampão de lavagem. Em seguida, foi adicionada a avidina – HRP na diluição 

recomendada pelo fabricante e incubada novamente por mais 30 minutos. 

Após lavagens foi adicionado o substrato tetrametilbenzidina (TMB) e incubadas 

por mais 15 minutos em temperatura ambiente. Para bloquear a reação foi utilizado 

H2SO41N. A leitura foi efetuada em leitor de Elisa com filtro de 450 nm. 

 

2.7 Análise dos dados 

Inicialmente foi realizado um teste de normalidade dos dados e homogeneidade 

de variâncias (teste de Anderson-Darling e teste de Levene), sendo que o teste de 

Mann-Whitney foi empregado para comparar em todas as variáveis o resultado dos 

grupos experimentais (sham e laser) em relação ao controle. Posteriormente, a 

“evolução” nestes grupos experimentais foi analisada entre os tempos de eutanásia de 

36, 60 e 84 horas pelo teste de comparações múltiplas para dados independentes de 

Kruskal-Wallis. Por fim, foi realizado novamente o teste de Mann-Whitney para 

comparação entre os grupos sham e laser em cada um destes momentos. Os dados 

foram demonstrados como média, mediana, desvio-padrão (DP), erro padrão da média 
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(EPM) e intervalo de confiança de 95% (IC 95%), sendo que a significância estatística 

foi considerada para p < 0,05. 

O programa estatístico utilizado para análise dos dados foi o SPSS (“Statistical 

Package for Social Sciences”) versão 16.0. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Concentração de IL-6 

  A Tabela 1 apresenta a comparação da concentração de IL-6 em pg/mL dos 

grupos experimentais (sham e laser) em relação ao grupo controle. Como se pode 

observar, os grupos sham II, laser II, sham III e laser III apresentaram maior 

concentração de IL-6 quando comparados ao grupo controle, mostrando diferença 

estatisticamente significante (p < 0,05). Não foram encontradas diferenças significantes 

na comparação entre os grupos sham I e laser I com o grupo controle (p > 0,05).  

  

 

 

Tabela 1 : Resultados das concentrações de IL-6 em pg/mL liberadas pelas células 

mononucleares do baço em animais dos grupos controle, sham e laser 

IL-6 controle  sham I laser I sham II laser II sham III laser III 

        
 30,9 28,4 48,6 63,2 60,4 27,4 49,7 
 27,7 83,1 81,6 89,9 55,7 50,1 49,9 
 44,1 43,5 40,2 86,3 62,0 47,9 42,7 
 47,2 53,3 25,7 36,7 51,1 53,1 80,9 
 31,1 81,8 53,1 84,5 75,2 69,2 49,7 
 33,6 56,4 69,2 91,6 27,3 50,9 32,4 
 49,3 26,6 32,2     
 46,2 39,8 29,9     
 47,8       
 22,6       
                

Média 38,0 51,6 47,6 75,4 55,3 49,8 50,9 
Mediana 38,8 48,4 44,4 85,4 58,0 50,5 49,7 

DP 9,9 21,7 19,8 21,5 15,9 13,4 16,2 
EPM 3,1 7,7 7,0 8,8 6,5 5,5 6,6 

IC (95%) 6,0 15,0 13,7 17,2 12,7 10,7 13,0 
p-valor* X 0,130 0,302 0,005** 0,030** 0,031** 0,039** 

                
 

* Comparação de cada grupo experimental sempre em relação ao controle (Teste Mann-Whitney) 

** Diferença significante quando comparado ao grupo controle (p < 0,05) 
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Em relação à “evolução” dos grupos experimentais, ou seja, na análise entre os 

tempos de eutanásia de 36, 60 e 84 horas (Figura 3), não houve diferença significante 

para os grupos sham (p = 0,069) e laser (p = 0,480). 

 

 

 

Figura 3:  Comparação das médias das concentrações de IL-6 em pg/mL liberadas 

pelas células mononucleares do baço dos grupos sham (I, II e III) e laser (I, II e III) nos 

momentos 36, 60 e 84 horas após procedimento cirúrgico* 

* Não houve diferença significante entre os momentos 36, 60 e 84 h (p > 0,05 - Teste Kruskal-Wallis) 

 

 

 

Na comparação entre os grupos sham e laser para cada momento específico 

(36, 60 e 84 h), não foram encontradas diferenças significantes entre os grupos sham I 

e laser I (p = 0,654) e entre os grupos sham III e laser III (p = 0,589). Na comparação 

entre o grupo sham II e laser II foi encontrada uma tendência à maior concentração de 

IL-6 no grupo sham II (p = 0,065), porém esta diferença não foi estatisticamente 

significante (Figura 4). 
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 Figura 4:  Média (± EPM) das concentrações de IL-6 em pg/mL liberadas pelas 

células mononucleares do baço dos grupos controle, sham e laser* 

* Não houve diferença significante quando comparado sham I versus laser I, sham II versus laser II e 

sham III versus laser III (p > 0,05 - Teste Mann-Whitney) 

 

 

 

 

 

3.2 Concentração de TNF- α 

  A Tabela 2 apresenta a comparação da concentração de TNF-α em pg/mL dos 

grupos experimentais (sham e laser) em relação ao grupo controle. Os grupos sham II, 

sham III e laser III apresentaram maior concentração de TNF-α quando comparados ao 

grupo controle, mostrando diferença estatisticamente significante (p < 0,05). Não foram 

encontradas diferenças significantes na comparação entre os grupos sham I, laser I e 

laser II com o grupo controle (p > 0,05). 
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Tabela 2 : Resultados das concentrações de TNF-α em pg/mL liberadas pelas células 

mononucleares do baço em animais dos grupos controle, sham e laser 

TNF-α controle sham I laser I sham II laser II sham III laser III 

        
 51,3 43,0 46,8 119,5 111,1 61,8 90,9 
 58,0 75,1 68,2 73,4 108,5 112,4 112,3 
 56,2 68,6 51,3 148,3 76,8 112,8 118,5 
 63,3 73,9 41,2 41,4 9,4 111,9 88,6 
 61,8 47,9 57,5 93,3 94,0 113,1 109,3 
 54,8 79,4 63,6 108,3 49,1 81,7 98,5 
 59,0 38,5 41,5  100,4   
 56,8 45,0 39,9     
 14,5       
 35,7       
                

Média 51,1 58,9 51,3 97,4 78,5 99,0 103,0 
Mediana 56,5 58,3 49,0 100,8 94,0 112,1 103,9 

DP 15,0 16,8 10,8 37,2 37,2 22,0 12,2 
EPM 4,7 6,0 3,8 15,2 14,1 9,0 5,0 

IC (95%) 9,2 11,7 7,5 29,8 27,5 17,6 9,7 
p-valor* X 0,320 0,789 0,017** 0,110 0,002** 0,001** 

                
 

*Comparação de cada grupo experimental sempre em relação ao controle (Teste Mann-Whitney) 

** Diferença significante quando comparado ao grupo controle (p < 0,05) 

 

 

 

Em relação à análise entre os tempos de eutanásia de 36, 60 e 84 horas (Figura 

5), foi encontrada diferença significante para o grupo sham (p = 0,030), sendo que o 

grupo sham III mostrou maior concentração de TNF-α quando comparado ao sham I (p 

= 0,008). Além disto, também foi encontrada diferença significante para o grupo laser (p 

= 0,012), sendo que o grupo laser III mostrou maior concentração de TNF-α em relação 

ao laser I (p = 0,001). 
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**

*

 

Figura 5:  Comparação das médias das concentrações de TNF-α em pg/mL liberadas 

pelas células mononucleares do baço dos grupos sham (I, II e III) e laser (I, II e III) nos 

momentos 36, 60 e 84 horas após procedimento cirúrgico 

* Diferença significante (p = 0,008) entre sham I (36 h) e sham III (84 h) (Teste de Kruskal-Wallis) 

** Diferença significante (p = 0,001) entre laser I (36 h) e laser III (84 h) (Teste de Kruskal-Wallis) 

 

 

 

 

Na comparação entre os grupos sham e laser para cada momento específico 

(36, 60 e 84 h), não foram encontradas diferenças significantes entre os grupos sham I 

e laser I (p = 0,328), sham II e laser II (p = 0,628) e entre sham III e laser III (p = 0,937) 

(Figura 6). 
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Figura 6:  Média (± EPM) das concentrações de TNF-α em pg/mL liberadas pelas 

células mononucleares do baço dos grupos controle, sham e laser* 

* Não houve diferença significante quando comparado sham I versus laser I, sham II versus 

laser II e sham III versus laser III (p > 0,05 - Teste Mann-Whitney) 

 

 

 

3.3 Concentração de IFN- γ 

  A Tabela 3 apresenta a comparação da concentração de IFN-γ em pg/mL dos 

grupos experimentais (sham e laser) em relação ao grupo controle. Apenas o grupo 

sham II apresentou diferença significante com maior concentração de IFN-γ quando 

comparado ao controle (p < 0,05). Não foram encontradas diferenças significantes na 

comparação entre os grupos sham I, laser I, laser II, sham III e laser III com o controle 

(p > 0,05). 
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Tabela 3 : Resultados das concentrações de IFN-γ em pg/mL liberadas pelas células 

mononucleares do baço em animais dos grupos controle, sham e laser 

IFN-γ controle sham I laser I sham II laser II sham III laser III 

        
 671,1 779,2 381,3 1707,9 1159,9 875,2 1003,3 
 498,1 915,5 675,5 1971,2 1256,4 351,8 963,9 
 247,1 867,7 359,6 909,0 615,8 605,1 395,0 
 835,5 411,5 402,9 741,8 489,4 437,4 654,6 
 329,3 377,0 351,0 1898,2 589,9 1084,3 835,7 
 926,3 419,2 660,6 759,6 434,2 402,9 477,6 
 160,6 455,0 545,6     
 474,6 396,8 386,4     
 247,1       
 346,6       
                

Média 473,6 577,7 470,4 1331,3 757,6 626,1 721,7 
Mediana 410,6 437,1 394,7 1308,5 602,9 521,3 745,1 

DP 261,0 232,9 136,3 587,4 356,5 294,3 253,7 
EPM  82,5 102,7 48,2 239,8 145,5 120,1 103,6 

IC (95%) 159,9 161,3 94,4 469,9 285,2 235,5 202,9 
p-valor* X 0,360 0,574 0,007** 0,128 0,232 0,073 

                
 

*Comparação de cada grupo experimental sempre em relação ao controle (Teste Mann-Whitney) 

** Diferença significante quando comparado ao grupo controle (p < 0,05) 

 

 

 

 

Em relação à análise entre os tempos de eutanásia de 36, 60 e 84 horas (Figura 

7), foi encontrada diferença significante para os grupos sham (p = 0,046), sendo que o 

grupo sham II mostrou maior concentração de IFN-γ quando comparado ao sham I (p = 

0,030) e sham III (p = 0,041). Não foi encontrada diferença significante para os grupos 

laser I, II e III (p = 0,082).  
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*

 

Figura 7:  Comparação das médias das concentrações de IFN-γ em pg/mL liberadas 

pelas células mononucleares do baço dos grupos sham (I, II e III) e laser (I, II e III) nos 

momentos 36, 60 e 84 horas após procedimento cirúrgico 

* Diferença significante do grupo sham II (60 h) em relação ao sham I (36 h) e sham III (84 h) (p = 0,030 

e p = 0,041, respectivamente) (Teste de Kruskal-Wallis) 

 

 

 

 

Na comparação entre os grupos sham e laser para cada momento específico 

(36, 60 e 84 h), não foram encontradas diferenças significantes entre os grupos sham I 

e laser I (p = 0,195) e entre os grupos sham III e laser III (p = 0,588). Na comparação 

entre o grupo sham II e laser II foi encontrada uma tendência a maior concentração de 

IFN-γ no grupo sham II (p = 0,065), porém esta diferença não foi estatisticamente 

significante (Figura 8). 
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Figura 8:  Média (± EPM) das concentrações de IFN-γ em pg/mL liberadas pelas 

células mononucleares do baço dos grupos controle, sham e laser* 

* Não houve diferença significante quando comparado sham I versus laser I, sham II versus laser II e 

sham III versus laser III (p > 0,05 - Teste Mann-Whitney) 

 

 

 

 

3.4 Concentração de TGF- β1 

 A Tabela 4 apresenta a comparação da concentração de TGF-β1 em pg/mL dos 

grupos experimentais (sham e laser) em relação ao grupo controle, sendo que não 

houve diferença significante para nenhuma das condições (p > 0,05).  
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Tabela 4 : Resultados das concentrações de TGF-β1 em pg/mL liberadas pelas células 

mononucleares do baço em animais dos grupos controle, sham e laser 

TGF-ß1 controle sham I laser I sham II laser II sha m III Laser III 

        
 1173,1 994,5 1370,2 2757,8 1547,4 1181,7 970,3 
 4349,5 953,1 2156,0 4039,8 1455,9 3104,2 4169,7 
 4103,7 4252,1 4406,8 4826,8 1598,8 3055,5 4172,6 
 3241,3 4195,4 4529,5 1978,9 4483,6 3761,1 1107,4 
 4154,8 1265,0 4332,4 3719,7 938,8 2900,0 789,2 
 3095,6 1803,2 3078,4 4349,6 4586,8 1878,6 3306,3 
 1370,2 2352,6 2318,4  4201,8   
 2307,1       
 3054,5       
 1941,3       
                

Média 2879,1 2259,4 3170,2 3612,1 2687,6 2646,9 2419,3 
Mediana 3075,1 1803,2 3078,4 3879,8 1598,8 2977,8 2206,9 

DP 1149,5 1427,8 1273,5 1059,3 1642,5 940,1 1637,2 
EPM 363,5 539,6 481,3 432,5 620,8 383,8 668,4 

IC (95%) 704,1 988,8 882,0 847,5 1214,8 752,1 1309,8 
p-valor* X 0,363 0,494 0,263 0,796 0,678 0,634 

                
 

*Comparação de cada grupo experimental sempre em relação ao controle (Teste Mann-Whitney) 

 

 

 

 

Em relação à “evolução” dos grupos experimentais, ou seja, na análise entre os 

tempos de eutanásia de 36, 60 e 84 horas (Figura 9), não houve diferença significante 

para os grupos sham (p = 0,157) e laser (p = 0,370). 
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Figura 9:  Comparação das médias das concentrações de TGF- β1 em pg/mL liberadas 

pelas células mononucleares do baço dos grupos sham (I, II e III) e laser (I, II e III) nos 

momentos 36, 60 e 84 horas após procedimento cirúrgico* 

* Não houve diferença significante entre os momentos 36, 60 e 84 h (p > 0,05 - Teste Kruskal-Wallis) 

 

 

 

 

Na comparação entre os grupos sham e laser para cada momento específico 

(36, 60 e 84 h), não foram encontradas diferenças significantes entre os grupos sham I 

e laser I (p = 0,128), sham II e laser II (p = 0,366) e entre sham III e laser III (p = 0,937) 

(Figura 10). 
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Figura 10:  Média (± EPM) das concentrações de TGF-β1 em pg/mL liberadas pelas 

células mononucleares do baço dos grupos controle, sham e laser* 

* Não houve diferença significante quando comparado sham I versus laser I, sham II versus laser II e 

sham III versus laser III (p > 0,05 - Teste Mann-Whitney) 
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4. DISCUSSÃO 

A LBI gera efeitos fotoquímicos, fotofísicos e fotobiológicos, afetando não 

somente a área de aplicação, mas também as regiões adjacentes e, desta forma, o 

efeito da irradiação laser parece não se limitar apenas à área de difusão óptica 

(Ferreira et al., 2006). Os efeitos de mediadores metabólicos podem alcançar áreas 

distantes do corpo, gerando “efeitos sistêmicos” (Rochkind et al., 1989; Hopkins et al., 

2004; Rodrigo et al., 2009), porém poucos estudos provam esta hipótese. Uma possível 

explicação é o fato de que o tecido submetido ao laser produz fatores de sinalização 

que, após a irradiação, circularão nos vasos sanguíneos e sistema linfático 

(Novoselova et al., 2006; Hawkins, Abrahamse, 2007). 

  Assim, a exploração do mecanismo biomodulatório da irradiação laser nas 

proteínas comunicantes ou de sinalização no reparo de processos inflamatórios se faz 

necessário para melhor entendimento destes efeitos sistêmicos, fornecendo novas 

possibilidades de tratamento com a LBI. No presente estudo, a LBI infravermelha 

diminuiu a concentração das citocinas pró-inflamatórias TNF-α e IFN-γ liberadas pelas 

células mononucleares do baço em camundongos após procedimento cirúrgico 

padronizado, principalmente após duas sessões de irradiação. 

O método de ELISA foi empregado para análise dos níveis de citocinas pró e 

anti-inflamatórias, como nos trabalhos de Aimbire et al. (2006) e Yamaura et al. (2009). 

Este é um método padronizado e validado para mensuração da concentração de 

citocinas e por esta razão, foi escolhido no presente estudo (Eberle et al., 2010; Fukuda 

et al., 2010; Hernandez et al., 2010). Os resultados mostraram que o procedimento 

cirúrgico gerou aumento da liberação de citocinas, pois os grupos sham II e III 

obtiveram aumento significativo das concentrações de IL-6 e TNF-α quando 

comparadas ao controle nos momentos de 60 e 84 horas após procedimento cirúrgico. 

Em relação à concentração de IFN-γ, o grupo sham II também mostrou maior 

concentração quando comparado ao controle ou basal. O fato de não se encontrar 

mudanças nos níveis de TNF-α e IFN-γ no grupo laser II em relação ao controle, mostra 

que a LBI pode modular estes processos, diminuindo a liberação de citocinas pró-

inflamatórias. 

Desta forma, procuramos evidências dos efeitos imediatos ou cumulativos do 

laser após sessões únicas ou múltiplas de tratamento, na tentativa de observar 

diferenças na modulação de citocinas. Estudos têm mostrado diminuição de citocinas 
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pró-inflamatórias imediatamente após a irradiação laser e aumento de citocinas anti-

inflamatórias durante aplicações consecutivas (Aimbire et al., 2006; Zhevago, 

Samoilova, 2006; Mafra de Lima et al., 2009). Entretanto, outros estudos mostraram 

efeitos sistêmicos da LBI, porém sem alteração dos níveis de citocinas (Kandolf-

Sekulovic et al., 2003; Gavish et al., 2008). Nosso estudo-piloto mostrou uma tendência 

a diminuição das concentrações de IL-6 e TNF-α com uma única sessão de LBI 

(Fukuda et al., 2010) porém com o aumento do número de animais, esta tendência não 

se confirmou. Assim, não encontramos diferenças significativas tanto na liberação de 

citocinas pró como anti-inflamatórias na avaliação de 36 horas após o procedimento 

cirúrgico. Em contrapartida, o presente estudo mostrou diminuição das citocinas pró-

inflamatórias a partir da segunda sessão, ou seja, na avaliação de 60 horas. 

Segundo achados da literatura, o pico do processo inflamatório pode ocorrer em 

torno de 4 a 6 horas após uma lesão (Pober, Cotran, 1990; Lopes-Martins et al., 2005), 

sendo que as citocinas pró-inflamatórias parecem atingir a maior concentração nas 

primeiras 24 horas (Hrabak et al., 2008; Kramer et al., 2009). Nos estudos conduzidos 

por Aimbire et al. (2006) e Albertini et al. (2004), o laser foi aplicado imediatamente 

após inflamação induzida por carragenina e, portanto, os animais não sofreram 

agressão traumática e provavelmente lesão vascular. O modelo experimental do 

presente estudo foi aplicado na tentativa de simular um procedimento cirúrgico com 

intensa agressão vascular em humanos. Foi hipotetizado que a aplicação da LBI no 

pico do processo inflamatório pudesse desencadear um aumento da hemorragia e, por 

este motivo, a primeira irradiação laser foi feita 12 horas após a agressão operatória. 

A diminuição da liberação de TNF-α pode ser promovida por diferentes tipos de 

tratamento. Entre estes, a LBI apresenta características favoráveis a sua utilização por 

sua forma simples de aplicação e por ser um método não invasivo de controle 

inflamatório (Aimbire et al., 2006; Aimbire et al., 2007). 

A IL-6 é uma citocina pleiotrópica com amplo campo de atividades biológicas. 

Além disto, auxilia na função eritropoiética, controla as respostas do sistema imune e a 

produção de reações em fase aguda, tais quais a estimulação da liberação da proteína-

C reativa. Já a IFN-γ desempenha importante papel em diferentes respostas 

imunológicas e inflamatórias, além de regular a secreção de quimiocinas (Ferreira et 

al., 2006). Por estas importantes funções nas fases iniciais do processo de reparo, 

estas citocinas pró-inflamatórias foram analisadas. 
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Não há padronização de parâmetros no que se refere ao laser na modulação de 

processos inflamatórios, particularmente com o laser infravermelho, o qual é 

amplamente usado na prática clínica por apresentar maior penetração tecidual 

(Nussbaum et al., 2009). Entretanto, os estudos que utilizaram especificamente o laser 

infravermelho mostram resultados contraditórios na modulação de TNF-α e IL-6, com 

energia variando de 0,3 a 0,9 J e fluência de 0,3 a 25 J/cm2 (Bouma et al., 1998; 

Kandolf-Sekulovic et al., 2003; Bjordal et al., 2006; Correa et al., 2007; Gavish et al., 

2008). No presente estudo, foi utilizado o laser infravermelho contínuo (780 nm) com 

uma potência média de 20 mW e fluência igual a 10 J/cm2. Baseado nestes parâmetros 

foi usado um tempo de aplicação de 20 segundos, o que gerou uma energia final de 0,4 

J por ponto. Desta forma, o tempo de exposição total foi de 60 segundos (Fukuda et al., 

2010). 

Não foi encontrada uma modulação imediata de IL-6, TNF-α e IFN-γ com uma 

única sessão de LBI infravermelha quando comparado ao grupo sham neste modelo 

experimental. Alguns fatores podem ter influenciado estes resultados, tais como uma 

lesão insuficiente do músculo abdominal para gerar um processo inflamatório vigoroso 

a ponto de se obter um aumento evidente na liberação de citocinas pelas células 

mononucleares do baço. Talvez uma lesão mais agressiva com maior estímulo 

inflamatório induzisse alterações sistêmicas mais evidentes que pudessem responder 

positivamente a uma única sessão de LBI. Porém quando se analisam as respostas do 

grupo laser principalmente após duas sessões de LBI, é observado um efeito inibitório 

para TNF-α e IFN-γ, além de uma tendência para IL-6.   

Finalmente, a resposta modulatória do laser na citocina anti-inflamatória TGF-β1 

também foi avaliada nos momentos 36, 60 e 84 horas após o procedimento cirúrgico. 

Ao contrário do que se esperava previamente, a LBI não induziu aumento da 

concentração desta citocina com uma única sessão (efeito imediato) nem com duas ou 

três sessões (efeito cumulativo). Uma hipótese para estes achados é que a modulação 

prévia ocorrida nas citocinas pró-inflamatórias pelo laser pode ter inibido 

consequentemente a hiperprodução de TGF-β1. Mais estudos, com diferentes padrões 

inflamatórios são necessários para melhor entendimento do papel biomodulador do 

laser, avaliando outras citocinas envolvidas no processo de reparo como IL-1 e IL-10, 

bem como outros parâmetros de exposição do laser infravermelho como tempo de 

exposição, energia, fluência, entre outros. 
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5. CONCLUSÕES 

  A LBI apresentou efeito biomodulador in vivo de citocinas pró-inflamatórias em 

camundongos após procedimento cirúrgico padronizado. A análise por dosagem de 

citocinas mostrou efeito cumulativo do laser infravermelho principalmente após duas 

sessões pela diminuição da liberação de TNF-α e IFN-γ pelas células mononucleares 

do baço em camundongos. Não houve modulação da liberação de IL-6 (apesar de 

tendência) e TGF-β1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 

6. REFERÊNCIAS 

1. Adams DH, Lloyd AR. Chemokines: leucocyte recruitment and activation cytokines. 

Lancet. 1997;349:490-5. 

2. Aimbire F, Albertini R, Pacheco MTT, Castro-Faria-Neto HC, Leonardo PSL, Iversen 

VV. Low-level laser therapy induces dose-dependent reduction of TNF-alpha levels 

in acute inflammation. Photomed Laser Surg. 2006;24(1):33-7. 

3. Aimbire F, Lopes-Martins RAB, Albertini R, Pacheco MTT, Castro-Faria-Neto HC, 

Martins PSLL, et al. Effect of low-level laser therapy on hemorrhagic lesions induced 

by immune complex in rat lungs. Photomed Laser Surg. 2007;25(2):112-7. 

4. Albertini R, Aimbire FSC, Correa FI, Ribeiro W, Cogo JC, Antunes E, et al. Effects 

of different protocol doses of low Power gallium-aluminum-arsenate (Ga-Al-As) laser 

radiation (650 nm) on carrageenan induced rat paw oedema. J Photochem Photob 

B: Biol. 2004;74:101-7. 

5. Albertini R, Villaverde AB, Aimbire F, Bjordal J, Brugnera A, Mittmann J, et al. 

Cytokine mRNA expression is decreased in the subplantar muscle of rat paw 

subjected to carrageenan-induced inflammation after low-level laser therapy. 

Photomed Laser Surg. 2008;26(1):19-24. 

6. Bjordal JM, Johnson MI, Iversen V, Aimbire F, Lopes-Martins RAB. Low-level laser 

therapy in acute pain: a systematic review of possible mechanisms of action and 

clinical effects in randomized placebo-controlled trials. Photomed Laser Surg. 

2006;24(2):158-68. 

7. Bouma MG, Buurman WA, Wildenberg AJM. Low energy laser irradiation fails to 

modulate the inflammatory function of human monocytes and endothelial cells. 

Lasers Surg Med. 1998;19(2):207-15. 

8. Correa F, Lopes Martins RAB, Correa JC, Iversen VV, Joenson J, Bjordal JM. Low-

level laser therapy (GaAs λ = 904 nm) reduces inflammatory cell migration in mice 

with lipopolysaccharide-induced peritonitis. Photomed Laser Surg. 2007;25(4):245-

49. 

9. Damy SB, Camargo RS, Chammas R, Figueiredo LFP. Aspectos fundamentais da 

experimentação animal – aplicações em cirurgia experimental. Rev Assoc Med 

Bras. 2010;56(1):103-11. 



 

 

26 

10. Demidova-Rice TN, Salomatina EV, Yaroslavsky AN, Herman IM, Hamblin MR. 

Low-level light stimulates excisional wound healing in mice. Lasers Surg Med. 

2007;39:706-15. 

11. Dube A, Bansal H, Gupta PK. Modulation of macrophage structure and function by 

low level He-Ne laser irradiation. Photochem Photobiol Sci. 2003;2:851-55. 

12. Eberle T, Doganci B, Kramer H, Fechir M, Wagner I, Sommer C, et al. Mechanical 

but not painful electrical stimuli trigger TNF alpha release in human skin. Exp 

Neurol. 2010;221:246-50. 

13. Ferreira MC, Brito VN, Gameiro J, Costa MRS, Vasconcellos ECS, Cruz-Hofling 

MAC. Effects of Hene laser irradiation on experimental paracoccidioidomycotic 

lesions. J Photochem Photob B: Biol. 2006;84:141-9. 

14. Fukuda, TY, Tanji MM, Jesus JF, Sato MN, Duarte AJS, Plapler H. Single session to 

infrared low level diode laser on TNF-α and IL-6 cytokines release by mononuclear 

spleen cells in mice: a pilot study. Lasers Surg Med. 2010;42:584-8. 

15. Funk JO, Kruse A, Kirchner H. Cytokine production after helium-neon laser 

irradiation in cultures of human peripheral blood mononuclear cells. J Photochem 

Photobiol B. 1992;16(3-4):347-55. 

16. Gavish L, Perez LS, Reissman P, Gertz D. Irradiation with 780 nm diode laser 

attenuates inflammatory cytokines but upregulates nitric oxide in lipopolysaccharide-

stimulated macrophages: implications for the prevention of aneurysm progression. 

Lasers Surg Med. 2008;40:371-8. 

17. Gulsoy M, Ozer GH, Bozkulak O, Tabakoglu HO, Aktas E, Deniz G, et al. The 

biological effects of 632.8-nm low energy He-Ne laser on peripheral blood 

mononuclear cells in vitro. J Photochem Photob B: Biol. 2006;82:199-202. 

18. Gungormus M, Akyol U. The effect of gallium-aluminum-arsenide 808-nm low-level 

laser therapy on healing of skin incisions made using a diode laser. Photomed Laser 

Surg. 2009;27(6):895-99. 

19. Hawkins D, Abrahamse H. Phototherapy – A treatment modality for wound healing 

and pain relief. African J Biomed Res. 2007;10:99-109. 

20. Hernandez ME, Becerril E, Perez M, Leff P, Anton B, Estrada S, et al. 

Proinflammatory cytokine levels in fibromyalgia patients are independent of body 

mass index. BMC Research Notes. 2010;3:156. 



 

 

27 

21. Hopkins JT, McLoda TA, Seegmiller JG, Baxter GD. Low-level laser therapy 

facilitates superficial wound healing in humans: A triple-blind, sham-controlled study. 

J Athl Train. 2004;39(3):223-9. 

22. Hrabak A, Bajor T, Csuka I. The effect of various inflammatory agents on the 

phagocytosis and cytokine profile of mouse and rat macrophages. Inflamm. Res. 

2008;57:75-83. 

23. Ihsan FRM. Low level laser therapy (LLLT) accelerates collateral circulation and 

enhances microcirculation. Photomed Laser Surg. 2005;23(3):289-94. 

24. Kandolf-Sekulovic L, Kataranovski M, Pavlovic MD. Immunomodulatory effects of 

low-intensity nbear-infrared laser irradiation on contact hypersensitivity reaction. 

Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2003;19:203-12. 

25. Karu T. Photobiology of low-power laser effects. Health Physics. 1989;56(5):691-

704. 

26. Kitchen SS, Partridge CJ. A review of low level laser therapy. Physiotherapy. 

1991;77(3):161-9. 

27. Kramer M, Dadon S, Hasanreisoglu M, Monselise, Avraham BR, Feldman A, et al. 

Proinflammatory cytokines in a mouse model of central retinal artery occlusion. Mol 

Vis. 2009;15:885-94. 

28. Kruchenok JV, Bushuk SB, Kurilo GI, Nemkovich NA, Rubinov AN. Orientation of 

red blood cells and roleaux disaggregation in interference laser fields. J Biol Phys. 

2005;31:73-85. 

29. Lopes-Martins RAB, Albertini R, Martins PSLL, Bjordal JM, Neto HCCF. 

Spontaneous effects of low-level laser therapy (650 nm) in acute inflammatory 

mouse pleurisy induced by carrageenan. Photomed Laser Surg. 2005;23(4):377-81. 

30. Mafra de Lima F, Costa MS, Albertini R, Silva Jr JA, Aimbire F. Low level laser 

therapy (LLLT): attenuation of cholinergic hyperreactivity, β-adrenergic 

hyporesponsiveness and TNF-α mRNA expression in rat bronchi segments in E. coli 

lipopolysaccharide-induced airway inflammation by a NF-kB dependent mechanism. 

Lasers Surg Med. 2009;41:68-74. 

31. Naoum PC. Avanços tecnológicos em hematologia laboratorial. Rev Bras Hematol 

Hemoter. 2001;23(2):111-9. 

32. Novoselova EG, Glushkova OV, Cherenkov DA, Chudnovsky VM, Fesenko EE. 

Effects of low-power laser radiation on mice immunity. Photodermatol 

Photoimmunol Photomed. 2006;22:33-8. 



 

 

28 

33. Nussbaum EL, Mazzulli T, Pritzker KPH, Las Heras F, Jing F, Lilge L. Effects of low 

intensity laser irradiation during healing of skin lesions in the rat. Lasers Surg Med. 

2009;41:372-81. 

34. Pereira NA, Eduardo CP, Matson E, Marques MM. Effect of low-power laser 

irradiation on cell growth and procollagen synthesis of cultured fibroblasts. Lasers 

Surg Med. 2002;31:263-7. 

35. Pober JS, Cotran RS. The role of endothelial cells in inflammation. Transplantation. 

1990;50(4):537-44. 

36. Prado RP, Liebano RE, Hochman B, Pinfildi CE, Ferreira LM. Experimental model 

for low level laser therapy on ischemic random skin flap in rats. Acta Cirurg Bras. 

2006;21(4):258-62. 

37. Rochkind S, Rousso M, Nissan M, Villarreal M, Barr-Nea L, Rees DG. Systemic 

effects of low-power laser irradiation on the peripheral and central nervous system, 

cutaneous wound, and burns.  Lasers Surg Med. 1989;9:174-82. 

38. Rodrigo SM, Cunha A, Pozza DH, Blaya DS, Moraes JF, Weber JBB, et al. Analysis 

of the systemic effect of red and infrared laser therapy on wound repair. Photomed 

Laser Surg. 2009;27(6):929-35. 

39. Safavi SM, Kazemi B, Esmaeili M, Fallah A, Modarresi A, Mir M. Effects of low-level 

He-Ne laser irradiation on the gene expression of IL-1β, TNF-α, IFN-γ, TGF-β, 

bFGF and PDGF in rat’s gingiva. Lasers Med Sci. 2008;23:331-5. 

40. Sandoval-Ortiz MC, Mattiello-Rosa SM, Soares EG, Parizotto NA. Influência do 

laser de baixa potência nos níveis das proteínas plasmáticas de coelhos. Rev Bras 

Fisiot. 2003;7(3):187-94. 

41. Schroder AK, Ohe M, Kolling U, Alstaedt J, Uciechowski P, Fleischer D, et al. 

Polymorphonuclear leucocytes selectively produce anti-inflammatory interleukin-1 

receptor antagonist and chemokines, but fail to produce pro-inflammatory 

mediators. Immunology. 2006;119:317-27. 

42. Welch AJ, Torres JH, Cheong W. Laser physics and laser-tissue interaction. Tex 

Heart Inst J. 1989;16:141-9. 

43. Yamaura M, Yao M, Yaroslavsky I, Cohen R, Smotrich M, Kochevar IE. Low level 

light effects on inflammatory cytokine production by rheumatoid arthritis 

synoviocytes. Lasers Surg Med. 2009;41:282-90. 



 

 

29 

44. Zhevago NA, Samoilova KA. Pro- and anti-inflammatory cytokine content in human 

peripheral blood alter its transcutaneous (in vivo) and direct (in vitro) irradiation with 

polychromatic visible and infrared light. Photomed Laser Surg. 2006;24(2):129-39. 



ABSTRACT 

 

Purpose:  To evaluate the modulation of pro-inflammatory (interleukin-6, IL-6; tumor 

necrosis factor-α, TNF-α; and interferon-γ, IFN-γ) and anti-inflammatory cytokines 

(transforming growth factor-β1, TGF-β1) in the inflammation processes in vivo with low-

level laser action. Methods:  Fifty isogenic mice were randomly distributed in three groups: 

control (no surgical procedure, n = 10), sham (surgical procedure with three standard 

cutaneous incisions, followed by an abdominal muscle incision and suture, n = 20) and 

laser (same procedure followed by laser exposure, n = 20). The sham group was divided 

into three subgroups: sham I (euthanasia and evaluation, 36 hours after surgical 

procedure), sham II (euthanasia and evaluation, 60 hours after surgical procedure), and 

sham III (euthanasia and evaluation, 84 hours after surgical procedure). The laser group 

was also divided in three subgroups: laser I (a single laser session, 12 hours after 

surgery), laser II (two laser sessions, 12 and 36 hours after surgery), and laser III (three 

laser sessions, 12, 36 and 60 hours after surgery). All animals in the laser group received 

three points per session of continuous infrared laser (wavelength of 780 nm, power of 20 

mW, fluency of 10 J\cm2, exposure time of 20 seconds per point, and energy of 0.4 J). 

After euthanasia, spleen mononuclear cells were isolated and cultured for 48 hours. 

Concentrations of IL-6, TNF-α, IFN-γ and TGF-β1 were obtained by enzyme-linked 

immunosorbent assay method (ELISA). Results:  There was significant difference of the 

IL-6 and TNF-α concentrations in the 60 and 84 hour evaluations when the laser and sham 

groups were compared to the control group (p < 0.05), except for laser II in the TNF-α 

analysis (p > 0.05). The IFN-γ concentration analysis showed a significant difference only 

in sham II when compared to the control group (p < 0.05). Thus, there was a modulatory 

effect of the TNF-α and IFN-γ in the laser group, particularly in the 60-hour postoperative 

evaluation. There was no significant difference between the laser, sham, and control 

groups for TGF-ß1 analysis (p > 0.05). Conclusion:  The low-level laser showed a 

modulatory effect in vivo of pro-inflammatory cytokines, especially after two exposure 

sessions by decreasing the TNF-α and IFN-γ release of spleen mononuclear cells in mice. 

However, there was no modulation of the IL-6 and TGF-β1 release. 
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