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RESUMO  

A terapêutica do laser de baixa intensidade (LLLT) tem sido extensivamente investigada como 

um método anti-inflamatório e cicatrizante de feridas. Estudos anteriores revelaram a eficácia 

do laser de baixa intensidade em órgãos viscerais, entretanto pouco se sabe sobre o seu efeito 

no fígado. Objetivos: Investigar os efeitos terapêuticos do laser de baixa intensidade na 

fibrogênese hepática em animais submetidos ao modelo experimental de ligadura do ducto 

biliar. Metodologia: Ratos machos adultos Wistar (Rattus norvegicus) foram anestesiados e 

após a laparotomia, o ducto biliar comum foi localizado, isolado e duplamente ligado. Os 

animais do grupo controle (Sham) passaram pelo mesmo procedimento; no entanto, não tiveram 

seu ducto biliar duplamente ligado. A terapêutica do laser foi realizada seguindo protocolo de 

aplicação com intervalos de tempo de 7 dias. A avaliação da inflamação foi feita por dosagem 

das atividades da aspartato-aminotransferase e alanino-aminotransferase no soro dos ratos. A 

fibrogênese hepática foi avaliada por análise morfométrica utilizando o microscópio 

AxioImager A2 (Zeiss, Alemanha) e o processador e analisador de imagem AxioVision versão 

4.8 (Zeiss, Alemanha). A morte celular foi avaliada pela atividade hepática de catepsina B e 

caspase-3 e imuno-histoquímica da caspase-3. A regeneração hepática foi avaliada pela 

imunodetecção de Ki-67. Nós verificamos que a LLLT por 7 dias aumentou a liberação de 

glicose, mas não a depuração de BSP nos animais BDL quando comparado com o respectivo 

BDL controle. Pela análise morfométrica verificamos que LLLT diminuiu o conteúdo de 

colágeno sem alterar significativamente o conteúdo de parênquima. Interessante, pela análise 

em microscópio de luz polarizada foi observado que a LLLT altera o tipo de colágeno nos 

septos fibróticos com predominância de fibras do tipo III. Em relação a morte celular, LLLT 

levou ao aumento da atividade enzimática da caspase-3, sendo evidenciada pela imuno-

histoquímica da caspase-3 maior marcação em hepatócitos. A atividade da catepsina B diminuiu 

após o tratamento com LLLT por 7 dias. Pela imuno-histoquímica para Ki-67 verificamos que 

LLLT aumentou a marcação principalmente em células ductulares quando comparado com o 

grupo BDL controle. Assim, os resultados obtidos até o momento sugerem que a LLLT possa 

ser alternativa terapêutica não-invasiva para controle e redução da fibrogênese, sendo 

necessário ainda alguns experimentos para confirmação do efeito benéfico. 

PALAVRAS-CHAVE: Fígado; Fibrogênese; Cirrose Hepática Experimental; Terapia com Luz 

de Baixa Intensidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The low-level laser therapy has been extensively investigated as an anti-inflammatory and 

wound healing method. Previous studies have shown the effectiveness of low-level laser 

therapy in visceral organs; however, little is known about its effect on the liver. Objectives: To 

investigate the therapeutic effects of low-level laser therapy in the liver fibrogenesis using an 

experimental model of bile duct ligation. Methods: Adult male Wistar rats (Rattus norvegicus) 

were anesthetized and after laparotomy, the common bile duct was located, isolated and doubly 

linked. The control group (Sham) underwent the same procedure; however, it did not have their 

bile duct doubly connected. Laser therapy was performed following application protocol with 

time intervals of 7 days. Inflammation was evaluated by serum activity of aspartate 

aminotransferase and alanine aminotransferase. Hepatic fibrogenesis was analyzed by 

morphometric analysis using the microscope AxioImager A2 (Zeiss, Germany) and the 

processor and image analyzer AxioVision version 4.8 (Zeiss, Germany). Liver cell death was 

evaluated by hepatic activity of cathepsin B and caspase-3 and immunohistochemistry of 

caspase-3. Liver regeneration was evaluated by Ki-67 immunodetection. We found that LLLT 

for 7 days increased hepatic glucose release, but not BSP clearance in BDL animals when 

compared to its respective BDL control. Morphometric analysis showed that LLLT decreased 

the collagen content without significantly alteration in the parenchyma content. Interestingly, 

by the polarized light microscope analysis, it was observed that LLLT changes the type of 

collagen in fibrotic septa with a predominance of type III fibers. In relation to cell death, LLLT 

increased the enzymatic activity of caspase-3, being evidenced by the caspase-3 

immunohistochemistry a greater marking in hepatocytes. Cathepsin B activity decreased after 

treatment with LLLT for 7 days. By immunohistochemistry for Ki-67 we found that LLLT 

increased the hepatic regeneration, mainly in ductular cells when compared to the control BDL 

group. Thus, up to now our results suggest that LLLT may be a non-invasive therapeutic 

alternative for the control and reduction of fibrogenesis, requiring further experiments to 

confirm this beneficial effect. 

KEY-WORDS:  Liver; Fibrogenesis; Liver Cirrhosis, Experimental; Low-Level Light Therapy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ALT Alaninoaminotransferase 

AST Aspartatoaminotransferase 

BCA Ácido Bicinconínico 

BDL Ligadura do ducto biliar (bile duct ligation) 

BSA Albumina sérica bovina 

CTR Controle 

LLLT Laserterapia de baixa intensidade (Low level laser therapy) 

PBM Fotobiomodulação (Photobiomodulation) 
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INTRODUÇÃO  

O fígado é a maior massa de tecido glandular do organismo humano e a estratégica 

posição entre o trato digestivo e o meio interno, confere ao órgão a função de modulador do 

meio interno. É órgão metabólico e glândula secretória: produz e secreta bile e produz 

substâncias que são enviadas a outros órgãos e tecidos. No fígado adulto de mamíferos 

encontramos diferentes tipos celulares. As células parenquimais (hepatócitos) 

correspondem a 65% e apresentam como principais funções: absorção, processamento e 

estocagem de nutrientes transportados pelo intestino, síntese e secreção de proteínas 

plasmáticas e produção de bile (DESMET, 1994).  

As células não parenquimais ou sinusoidais correspondem a 35%, sendo compostas por 

células endoteliais, células de Kupffer, células estreladas e as células matadoras naturais. 

As células endoteliais sinusoidais perdem a membrana basal e formam uma camada de 

células com fenestras, que controlam a troca de material entre sangue e parênquima. As 

células de Kupffer são as primeiras células a serem expostas aos materiais absorvidos pelo 

trato gastrointestinal, participando da resposta imune inata e da expressão e secreção de 

mediadores inflamatórios locais.  

As células estreladas derivam das células mesenquimais presentes no espaço 

subendotelial do fígado embrionário (GEERTS et al., 1994). Situadas no espaço de Disse, 

localizam-se entre as células endoteliais do sinusóide e as células do parênquima hepático 

(SENOO, 2004) e representam aproximadamente 5 a 8% do número total das células 

presentes no fígado normal (ROCKEY, 2006). Por apresentarem filamentos contráteis, 

túbulos e proteínas, as células estreladas estão relacionadas à modulação do tônus intra-

hepático vascular e consequente resistência hepática (MCCUSKEY E REILLY, 1993; 

ROCKEY, 2006).  

Na presença de doença hepática, as células estreladas apresentam várias funções, dentre 

essas, a comunicação intercelular por sintetizar e secretar citocinas, fatores de crescimento 

e a expressão de receptores de citocinas (GEERTS et al., 1994). As células matadoras 

naturais são células linfoides que contém grânulos específicos as quais desempenham papel 

de exterminadoras (WISSE et al., 1997; NAKATANI et al., 2004).   
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A fibrose hepática é uma resposta gerada como resultado de lesão hepática crônica 

devido a vários fatores, como consumo excessivo de álcool, esteato-hepatite não alcoólica, 

doenças hepáticas virais, condições autoimunes, doença hepática gordurosa não alcoólica e 

doenças hepáticas colestáticas (AYDIN, AKÇALI, 2018). O dano tecidual repetitivo resulta 

na capacidade regenerativa prejudicada marcada por um infiltrado inflamatório alterado e 

desenvolvimento de uma cicatriz fibrosa (BATALLER, BRENNER, 2005) gerada pela 

necrose/apoptose de células parenquimatosas substituídas por matriz extracelular (MEC). 

Embora inicialmente benéfico, este processo torna-se patogênico quando a substituição de 

parênquima por tecido cicatricial torna-se progressivo e distorce a arquitetura vascular do 

fígado, resultando em disfunção orgânica (TRAUTWEIN et al., 2015). 

Embora a fibrose leve permaneça em grande parte assintomática, sua progressão para 

cirrose, ou seja, substituição do parênquima funcional por tecido cicatricial acompanhado 

de severa distorção arquitetônica e vascular, é a principal causa de morbidade e mortalidade 

relacionadas ao fígado (SCHUPPAN, KIM, 2013). Trata-se de uma grande necessidade 

médica não atendida, já que, atualmente, as únicas abordagens terapêuticas disponíveis são 

a retirada do estímulo prejudicial e o transplante de fígado (CAMPANA, IREDALE, 2017).   

A fibrose colestática dá-se pelo modelo de ligação de ducto biliar (BDL, bile duct 

ligation), realizado a partir da secção do ducto biliar comum e consequente obstrução 

prolongada do fluxo de bile causando alterações como a significante infiltração de tecido 

conectivo na região portal e aumentada proliferação das células epiteliais do ducto biliar e 

hepatócitos (ALDANA et al., 1994). O modelo experimental é frequentemente utilizado 

para o estudo da expressão da matriz extracelular e sua regulação (TAKAHARA et al., 

1995). 

Na perpetuação, temos eventos celulares que conduzem a intensa transformação 

fenotípica e metabólica, entre eles o aumento na expressão de receptores e resposta às 

citocinas que coletivamente levam ao acúmulo de matriz extracelular (FRIEDMAN, 2000). 

Resultante da estimulação tanto parácrina quanto autócrina, fazem parte das respostas 

fenotípicas desenvolvidas pela célula estrelada durante a perpetuação a proliferação, a 

contratilidade, o desenvolvimento da fibrogênese, a degradação dos componentes da matriz 

extracelular, a quimiotaxia, a perda de retinóides, a liberação de citocinas e a quimioatração 

de leucócitos (REYNAERT et al., 2002).  
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O fígado de mamíferos tem capacidade de regeneração após lesão ou degeneração em 

relação a outros órgãos. Normalmente, o fígado apresenta um nível muito baixo de 

renovação celular, mas quando ocorre uma perda anormal de hepatócitos, uma rápida 

resposta regenerativa é provocada a partir de todos os tipos celulares do fígado, a fim de 

restaurar o órgão ao seu estado normal (ORON et al., 2010). O mecanismo de regeneração 

deste órgão é altamente significativo para o paciente, devido à sua importância vital.  

A laserterapia de baixa intensidade (LLLT, low-level laser therapy) ou 

fotobiomodulação (PBM, photobiomodulation) à laser é definida como uma forma de 

terapia de luz, não invasiva, livre de drogas e segura com base em radiação não ionizante. 

Trata-se de um agente eletrofísico que emprega a luz em comprimento de onda vermelho 

ou infravermelho, dentro do espectro 600nm – 1000nm para modulação da atividade 

biológica, induzindo respostas não térmicas (MIGLIARIO et al., 2018) relevantes para o 

tratamento de diversos tipos de lesões ou patologias em humanos ou animais (HUANG et 

al., 2011).  

Na prática fisioterapêutica, os agentes eletrofísicos são componentes fundamentais, 

utilizados principalmente como modalidades auxiliares de outras formas de tratamento 

(SPRINGER, LAUFER, ELBIOM-GABYZON, 2015). No Brasil, diferentemente de outros 

países, o laser de baixa intensidade é um agente eletrofísico amplamente utilizado e 

investigado. Um estudo recente de Silva et al. (2020) mostrou que este equipamento está 

presente em 63% dos ambientes de trabalho da Fisioterapia no Brasil, enquanto em outros 

países como Austrália, Estados Unidos e Israel, apenas 12-30% dos fisioterapeutas têm 

acesso a este recurso. Associado a isso, números notáveis de laboratórios brasileiros 

realizam estudos sobre o uso do laser em diferentes patologias e suas propriedades 

(HAMBLIN, 2016).  

A aplicação clínica da LLLT vem crescendo rapidamente e sua ação em diferentes 

células e órgãos têm sido extensivamente estudadas e revisadas a fim de avaliar seu 

potencial efeito promissor no tratamento de várias condições médicas de forma segura e 

eficaz (REDDY, 2004). A depender dos parâmetros, dose e da condição do tecido irradiado 

o laser pode induzir um efeito anti-inflamatório, cicatrizante, analgésico e acelerador da 

proliferação celular (MANCHINI et al., 2014; HAMBLIN, 2010; MEYERS, 1990).    
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Os benefícios do uso já foram descritos e estão mais elucidados após lesões química 

e/ou mecânica no músculo esquelético, coração e cérebro (CONLAN et al., 1996; KARU 

et al., 2007; ORON et al., 2006). A literatura sobre os efeitos da LLLT em processos 

patológicos hepáticos ainda é escassa. Oron et al. (2010) verificaram que a LLLT estimula 

regeneração hepática após hepatectomia. Recentemente, Oliveira Junior et al. (2013) 

estudaram o efeito da LLLT na cirrose induzida por tetracloreto de carbono e sugeriram 

efeito benéfico por meio da análise das enzimas séricas como marcadoras de função 

hepática e da cirrose pelo conteúdo de colágeno e número de células inflamatórias.  

Considerando a possibilidade de um tratamento preventivo-curativo, a hipótese do 

estudo sugere um efeito cicatrizante e anti-inflamatório da laserterapia de baixa intensidade 

para fibrose hepática, acompanhando desde o início o processo inflamatório, 

desenvolvimento de septos fibróticos até a instalação da fibrose. 
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OBJETIVOS  

Objetivo geral 

Avaliar o efeito da LLLT anti-inflamatório e cicatrizante na fibrogênese hepática induzida 

pela ligadura do ducto biliar. 

Objetivos específicos 

Nos animais submetidos ao modelo experimental de ligadura do ducto biliar, avaliar: 

• a viabilidade hepática pela liberação de glicose e depuração de bromossulfaleína nos 

fígados perfundidos in situ; 

• a inflamação sistêmica pelo nível sérico das transaminases aspartato- e alanina-

aminotransferases;  

• o conteúdo de colágeno e de parênquima pela análise morfométrica em tecido 

hepático corado com Picrus Sirius;  

• a morte celular pela atividade enzimática da caspase-3 e catepsina B;  

• por imuno-histoquímica, o balanço entre a regeneração hepática utilizando Ki-67 e 

a morte celular por caspase-3.
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Aspectos éticos e legais. Todos os experimentos foram realizados de acordo com o 

“International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals” pelo Council 

for International Organizations of Medical Services e The International Council for Laboratory 

Science, 2012. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo, sob o número de protocolo CEUA 

5015230215. 

Animais e grupos experimentais. Vinte ratos Wistar (Rattus norvegicus) machos adultos, 

criados e fornecidos pelo Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) foram utilizados para esse experimento. Os 

animais foram mantidos em ambiente com temperatura controlada (22 ± 2 °C), com ciclo de 

claro/escuro de 12h e 60 a 90% de umidade do ar e com dieta livre durante todo o estudo. Foram 

randomizados em 4 grupos: Sham controle (CTR), Sham laser, BDL controle (CTR) e BDL 

laser, com 4-7 animais cada. O grupo Sham controle não recebeu nenhum tratamento; o grupo 

Sham laser recebeu o tratamento com laser terapia de baixa intensidade; o grupo BDL controle 

foi submetido à dupla ligadura do ducto biliar; e o grupo BDL laser foi submetido à dupla 

ligadura do ducto biliar e ao tratamento com laser terapia de baixa intensidade. 

Modelo experimental de fibrose por ligadura de ducto biliar (BDL). Os animais foram 

anestesiados com uma mistura de isoflurano (Baxter, Brasil) inalatório a 1,5%, óxido nitroso a 

0,8 L/min e oxigênio medicinal a 0,4 L/min para indução anestésica. Foi feita a tricotomia e 

assepsia do plano cirúrgico com álcool iodado a 1% (Rioquímica, Brasil). A temperatura 

corporal foi mantida em 37 °C através da mesa cirúrgica aquecida (Harvard apparatus, EUA). 

Após a laparotomia, o ducto biliar comum foi localizado, isolado e duplamente ligado com fio 

de seda 6-0 e seccionado entre as suturas. As alças abdominais foram colocadas de volta à 

cavidade abdominal e os planos fechados com fio de seda preto 6-0. No pós-operatório, os 

animais receberam analgesia com Ibuprofeno (0,2 mg/mL) e permaneceram sob o regime de 

água e sacarose (10%) por 24 h, quando retornaram ao livre acesso de comida e água. Os 

animais dos grupos Sham passaram pelo mesmo procedimento, no entanto, não tiveram o ducto 

biliar duplamente ligado e seccionado. 

Aplicação do laser. Após a indução do modelo experimental, os grupos Sham laser e BDL laser 

receberam a aplicação do laser por via transcutânea que se manteve por 7 dias subsequentes, 
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uma vez ao dia. Foi utilizado o dispositivo portátil Photon Lase III, da marca DMC 

equipamentos, emissor de laser infravermelho, Arsenito-Gálio-Alumínio (AsGaAl) diodo, com 

comprimento de onda 808 nm, emissão contínua, potência de saída de 30mW, densidade de 

potência de 1,07W/cm², área do feixe de 0,028cm². A aplicação foi realizada em três pontos: 

pontos superiores direito e esquerdo e ponto inferior no centro, formando um triângulo, com 

fluência de 30J/cm², 28s por ponto, fornecendo uma energia de 0,84J por ponto e resultando em 

uma energia total de 2,52J. O protocolo de aplicação foi escolhido considerando o tamanho do 

fígado e a localização do órgão durante a contenção do animal. Os animais dos grupos controle 

(Sham CTR e BDL CTR) foram submetidos ao mesmo procedimento, mas o laser não foi 

ligado.   

Eutanásia e coleta de material biológico. Após a última aplicação do laser, foi realizada a 

perfusão do fígado in situ isolado e exanguinado como descrito por Borges e Kouyoumdijan 

(1992). Os animais foram anestesiados com injeção intraperitoneal de uretana (1,3 g/kg), 

pesados e fixados na mesa cirúrgica. A cavidade abdominal foi aberta através de uma incisão 

na linha mediana. Uma amostra de sangue foi retirada da aorta abdominal para dosagens séricas 

e, em seguida, a veia porta foi canulada; A seguir, a veia cava inferior foi canulada rapidamente 

e ligada entre as confluências das veias renal e hepática e, assim, o fígado ficou isolado e 

completamente exanguinado. A exanguinação foi feita com 200 mL de solução Krebs, dessa 

forma, o sangue foi totalmente substituído pela solução, num fluxo constante de 3–4 mL/min 

por g de fígado. Após a exanguinação, o sistema foi fechado com recirculação de 30 mL de 

solução Krebs contendo albumina sérica bovina (BSA) (1 mg/mL) e o experimento 

propriamente dito foi iniciado (Figura 1). Transcorridos 5 minutos, o líquido foi trocado por 30 

mL da mesma solução, acrescidos de 3 mg de bromosulfaleína (BSP) e então foram recolhidas 

alíquotas de perfusato para avaliação da depuração do BSP e liberação de glicose. Em seguida, 

o líquido foi novamente trocado por 30 mL de solução Krebs contendo albumina, acrescidos de 

3 mg de BSP. Novas alíquotas de perfusato foram coletadas para avaliação da depuração de 

BSP e liberação de glicose. Esta fase foi nomeada de “re-estabilização” já que visa a re-

avaliação dos parâmetros metabólicos observados anteriormente. Depuração de BSP e a 

liberação de glicose foram os parâmetros analisados para confirmar a viabilidade hepática. Ao 

final do experimento, o fígado foi retirado e pesado; fragmentos de fígado foram fixados em 

formaldeído (4%) em tampão fosfato-salina (PBS) até o momento do processamento 

histológico. Amostras também foram congeladas em isopentano e mantidas a -80º C. 
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Figura 1. Esquema da análise dos parâmetros metabólicos durante a perfusão de fígado isolado 

de rato. 

Obtenção do soro. O sangue colhido da aorta foi colocado em banho-maria a 37º C. Após 

formação do coágulo, este foi desprendido das bordas do tubo. O soro, então, foi separado por 

centrifugação a 3.000 g por 5 minutos à temperatura ambiente e armazenado para análises 

bioquímicas. 

Preparo do homogenato. Fragmentos do fígado foram triturados com auxílio de gral e pistilo 

na presença de nitrogênio líquido e homogeneizados em banho de gelo com tampão Tris-HCl 

50 mM pH 7,4, contendo CaCl2 10 mM, ZnCl2 1 µM, Triton X-100 0,1% (v/v) e Sacarose 0,25 

M (1 mL por 100 mg de tecido). Em seguida as amostras foram centrifugadas e os sobrenadantes 

aliquotados para a realização das dosagens de atividade enzimática de catepsina B e caspase-3.   

Dosagem de proteínas totais do homogenato. A concentração de proteínas nessas alíquotas foi 

obtida com o kit Pierce BCA Protein Assay (Termo Fisher Scientific). Na curva padrão foi 

utilizada BSA (5 µg a 25 µg) e o ensaio foi realizado com homogenato diluído 30 vezes. O 

procedimento realizado na microplaca consistiu em aplicar 25 μL da amostra em triplicata, 

seguido de 200 μL da solução de trabalho fornecida pelo kit. Após 30 minutos de incubação a 

37ºC e resfriamento da placa a temperatura ambiente, a leitura das absorbâncias foi realizada a 

562 nm no espectrofotômetro Synergy HT (Biotek). Através dos valores obtidos na curva 
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padrão, a quantidade de proteína em cada homogenato foi determinada em mg/mL e o valor 

corrigido levando em consideração a devida diluição.  

Atividade hepática da catepsina B. Em triplicata, alíquota de homogenato contendo 

aproximadamente 15 µg de proteínas foi incubada com tampão Tris 75 mM, Mes 25 mM, ácido 

acético 25 mM, Glicina 25 mM, EDTA 2mM e DTT 2 mM, pH 4,5, na presença do substrato 

específico 2-aminobenzoil-Gly-Ile-Val-ArgAla-Lys(2,4-dinitrofenil) (Abz-GIVRAK(Dnp)-

OH, Aminotech) (5 µM) num volume final de 200 µL (COTRIN et al., 2004). A atividade 

enzimática foi monitorada a cada 13 segundos durante 10 minutos em comprimento de onda de 

excitação de 320 nm e de emissão de 420 nm utilizando espectrofluorímetro F7000, Hitachi. 

Os resultados foram expressos como aumento da atividade em unidades fluorimétricas 

arbitrárias por minuto por micrograma de proteína (UFA.min-1. µg-1).  

Atividade hepática de caspase-3. Em triplicata, alíquota de homogenato contendo 

aproximadamente 100 µg de proteínas foi incubada com tampão Hepes 50 mM, CHAPS 0,1%, 

NaCl 100 mM, EDTA 1mM e DTT 2 mM (pH 7,4) na presença de do substrato específico N-

Acetil-Asp-Glu-Val-Asp-7-amido-4- metilcumarina (Ac-DEVD-AMC, Aminotech, Brasil) (10 

µM) num volume final de 200 µL (Higuchi et al., 2002; Chen et al., 2013). A atividade 

enzimática foi monitorada a cada 73 segundos durante 1 hora em comprimento de onda de 

excitação de 380 nm e de emissão de 460 nm utilizando espectrofluorímetro F7000, Hitachi. 

Os resultados foram expressos como aumento da atividade em unidades fluorimétricas 

arbitrárias por minuto por miligrama de proteína (UFA.min-1.mg-1). 

Dosagem bioquímicas para avaliação da viabilidade hepática. A dosagem de bromosulfaleína 

(BSP) foi feita a partir de alíquotas (0,1 ml) de perfusato adicionados em 0,7 ml de tampão 

fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4) 0,09M pH 10,6 e a absorbância foi lida em 580 nm. Após 

adição de tampão fosfato de sódio monobásico (NaH2PO4) 2M para converter o BSP em sua 

forma sem cor, foi efetuada novamente a leitura da absorbância. A diferença das absorbâncias 

representa a absorbância do BSP. A depuração de BSP foi expressa em meia-vida de eliminação 

(min) e relativo ao peso do fígado (min/g fígado).  

A dosagem de glicose nos perfusatos foi realizada por método enzimático utilizando-se o kit 

(Glicose PAP) da Labtest Diagnóstica (Brasil). Os resultados foram expressos em mg/glicose 

liberada por g de fígado.  
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A dosagem das atividades da aspartato-aminotransferase (AST) e alanino- aminotransferase 

(ALT) no soro dos ratos foram feitas em reação de ponto final utilizando o kit da Labtest (Brasil). 

Para tanto 0,050 mL do soro foram incubados com 0,025 mL da solução de reação a 37oC e as 

absorbâncias medidas no espectrofotômetro Mini-UV-1240 (Shimadzu). Os valores (U/L) de 

AST ou ALT foram obtidos a partir das respectivas curvas padrões. 

Análise morfométrica para avaliação da fibrogênese. Fragmentos de fígado foram fixados com 

solução de paraformaldeído a 4,5% por 18 a 24 horas e mantidos em etanol 70%. Em seguida, 

foram processados e incluídos em parafina para realização de cortes com 4 µm de espessura. 

Para a coloração de Picrus Sirius, cortes de fígado foram desparafinizados (Xilol por 10 

minutos), hidratados com soluções em concentrações decrescentes de etanol (99%, 95% e 70%) 

e então coradas em solução saturada de ácido pícrico contendo Sirius red 0,1% (Direct Red 80, 

Sigma-Aldrich) e Fast green (Sigma-Aldrich). Em seguida os cortes foram novamente 

desidratados e a lâmina foi montada com Permount® (FisherChemicals). Foram fotografados 

dez campos representativos, contendo veia centrolobular ou tríade portal, por lâmina (aumento 

100x) em microscópio AxioImager A2 (Zeiss, Alemanha). Para avaliação morfométrica dos 

campos (Figura 2), foram selecionados manualmente pixels com coloração característica das 

áreas de deposição de colágeno, conteúdo de parênquima e lúmen presente em cada campo, 

com preenchimento automático realizado pelo programa AxioVision 4.8 em regiões de 

coloração equivalente. Áreas foram quantificadas e expressas em porcentagem da área total do 

campo analisado (somatório das 3 áreas analisadas).  

  

Figura 2. Campo microscópico representativo (100x) de espécime de fígado corado por Picrus 

Sirius (A) e após utilização do programa AxioVision 4.8 para delimitação de áreas (B). Áreas 

em vermelho representam a deposição de colágeno, em verde o parênquima e em azul o lúmen 

dos vasos e sinusóides.  
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Avaliação da morte celular por imunohistoquímica da caspase-3 e regeneração pelo Ki-67. 

Após desparafinação de cortes histológicos foi realizada a recuperação antigênica do tecido em 

cuba com citrato 10 mM, pH 6,0 a 95°C e lavagem três vezes com Tris 0,05 M, pH 7,0 (TBS) 

à temperatura ambiente. Em seguida foi realizado o bloqueio de sítios inespecíficos com  BSA 

5% e Tween 20 0,1% em TBS por 1 hora. O anticorpo primário (anti-caspase-3 ou anti-Ki-67) 

foi diluído 1:50 em TBS com BSA 3% e as lâminas foram cobertas com 40 µL dessa solução 

com incubação em câmara úmida a 4°C por 18 horas. Após esse período as lâminas foram 

lavadas com TBS e em seguida incubadas com o anticorpo secundário (anti-mouse-peroxidase) 

por 2 horas à temperatura ambiente. As lâminas foram então incubadas com diaminobenzidina 

(DAB) e lavadas novamente com TBS. A montagem da lâmina foi realizada com solução 

Permount. As lâminas foram observadas em microscópio AxioImager A2 (Zeiss, Alemanha) e 

os campos foram fotografados para posterior contagem das células com núcleo marcado. Os 

resultados foram expressos em escore conforme a marcação: 

Marcação Nota

0% 0

< 10% 1

10% a 25% 2

25% a 50% 3

50% a 75% 4

> 75% 5  

Tabela 1. Escores (notas) relacionadas em porcentagem (%) da marcação imuno-histoquímica 

de caspase-3 e Ki-67. 

Avaliação dos resultados. Os resultados foram expressos por média ± erro padrão da média 

(EPM) e analisados pelo programa GraphPadPrism versão 6.0. O teste utilizado foi o test t-

Student para comparação entre grupos BDL Controle e BDL laser ou a análise de variância 

(ANOVA) seguida de teste de Bonferroni, quando necessário, para as análises dos 4 grupos 

estudados. O nível de significância para rejeição da hipótese nula foi considerado inferior ou 

igual a 0,05. 
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RESULTADOS 

Análise descritiva dos grupos 

A Figura 3A apresenta o peso dos animais Sham e BDL tratados ou não com laser por 

7 dias e podemos observar que não há diferença significativa entre os grupos estudados. O peso 

do fígado (Figura 3B) dos animais BDL foram ligeiramente maiores que os respectivos Sham, 

porém sem diferença significativa. A relação entre o peso do fígado e do corpo (%) de todos os 

grupos experimentais estudados está apresentada na Figura 3C. Podemos verificar que há 

aumento da relação fígado/corpo nos animais BDL em relação aos respectivos controles Sham 

tratados os não com laser. 

Para avaliar a inflamação sistêmica foram dosadas as transaminases séricas AST e ALT 

e os resultados estão apresentados na Figura 4. Podemos observar que há grande variação dos 

valores entre os grupos, e alguns grupos tem número de experimentos reduzido. Assim, a 

aplicação de laser parece não alterar significativamente o nível de transaminases séricas nos 

grupos estudados.  
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Figura 3. Peso dos animais (A), fígado (B) e relação peso do fígado/peso corporal (%) em 

animais Sham ou submetidos à ligadura do ducto biliar (BDL) tratados ou não com laser por 7 

dias. Dados expressos em média ± EPM. Os animais foram pesados antes da perfusão de fígado 

e o fígado foi pesado após exsanguinação ao final do experimento para avaliação da razão 

fígado/corpo dos animais. 
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Figura 4. Atividade sérica (U/L) de aspartato aminotransferase (AST) (A) e alanina 

aminotransferase (ALT) (B) em animais Sham ou submetidos à ligadura do ducto biliar (BDL) 

tratados ou não com laser por 7 dias. Dados expressos em média ± EPM. 

A dosagem da atividade de AST e ALT no soro dos animais foi realizada em triplicata na 

microplaca conforme instruções do kit da Labtest.  
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Marcadores de função hepática  

Os marcadores de função hepática comumente utilizados são a avaliação da função 

metabólica pela liberação de glicose, atividade de depuração utilizando bromossulfaleína como 

marcador e atividade secretória pela medida do fluxo de bile. Neste modelo de fibrogênese, só 

podemos utilizar as duas primeiras em função da ligadura do ducto biliar. 

Verificamos que o fígado dos animais submetidos ao BDL libera menos glicose que os 

respectivos Sham. A Figura 5 apresenta o efeito do tratamento dos animais BDL com laser, 

podemos observar que há aumento significativo (t-test 0,0331) na liberação de glicose nos 

animais BDL laser (0,12±0,02, n=5) quando comparado com o respectivo grupo BDL controle 

(0,04±0,02, n=4) (Figura 5A). 

Em relação a depuração de BSP (Figura 5B), verificamos que não houve diferença 

significativa entre os 4 grupos estudados (Sham x BDL, tratados ou não). Porém ao analisar o 

efeito da aplicação do laser no grupo BDL, verificamos que houve aumento significativo (t-test 

0,0111) na meia-vida de eliminação do BSP no grupo BDL laser (0,37±0,02, n=4) quando 

comparado ao BDL controle (0,22±0,03, n=2). 
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Figura 5. Liberação de glicose (mg/g fígado) (A) e depuração de BSP (min/g fígado) (B) pelo 

fígado perfundido in situ dos animais submetidos ao modelo experimental de ligadura do ducto 

biliar e tratados com laser por 7 dias. 
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Análise morfométrica 

O perfil típico das fotomicrografias dos cortes histológicos dos fígados corado com 

hematoxilina-eosina (HE) é apresentado na Figura 6A, demonstrando o desenvolvimento do 

modelo experimental. A aplicação do laser em animal Sham, aparentemente, não causou 

alteração no tecido hepático (Sham controle x Sham laser). No fígado dos animais BDL tratados 

com laser parece ter padrão diferente de distribuição dos septos de fibrose em comparação aos 

BDL controle. A Figura 6B apresenta a relação entre a análise histológica realizada em duplo-

cego e os respectivos escores dos grupos. Como esperado há aumento do escore nos animais 

BDL em relação aos grupos Sham. Houve ligeira diminuição do escore nos animais BDL 

tratados com laser comparados com grupo BDL controle.  

Para melhor caracterizar o padrão de fibrose observado nos tecidos hepáticos corados 

com HE foi realizada a coloração com Picrus Sirius e a Figura 7A apresenta as fotomicrografias 

típicas correspondentes. Foi realizada a partir dos tecidos corados com Picrus Sirius a análise 

da fibrogênese por meio da quantificação de áreas (% da área total do campo) ocupadas por 

colágeno e parênquima hepática (Figura 7B). Verificamos que o conteúdo de colágeno (% da 

área) nos animais Sham controle (20 ± 3) foi semelhante a aqueles tratados com laser (22 ± 7). 

Foi observado aumento do conteúdo de colágeno (Figura 7B) no fígado dos animais BDL (65 

± 1) (ANOVA p = 0,0003) quando comparado ao respectivo grupo Sham controle. Animais 

BDL laser (33 ± 5) também apresentaram aumento em relação ao respectivo Sham. 

Interessantemente, os animais BDL tratados com laser apresentaram conteúdo de colágeno 

significativamente menor que os respectivos BDL não tratados (Figura 7B).  

Como observado no conteúdo de colágeno, o parênquima hepático (% da área total) se 

manteve constante nos animais Sham tratados (92 ± 2) ou não com laser (89 ± 1) (Figura 7B). 

O parênquima dos animais BDL controle (70 ± 5) foi significativamente menor (ANOVA 

p=0,0020) que o respectivo Sham (89 ± 1). O tratamento com laser não alterou o conteúdo do 

parênquima nos animais BDL (CTR=70 ± 5; laser=79 ± 2). 
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Figura 6. A. Fotomicrografia (coloração HE) do fígado dos animais submetidos ao modelo experimental de ligadura do ducto biliar e tratados com 

laser por 7 dias. B. Análise histológica (escores) considerando a presença/ausência de septos fibróticos.  

 

Legenda: Ao final do experimento, o fígado foi retirado e pesado; fragmentos de fígado foram fixados em formaldeído (4%) em tampão fosfato-

salina (PBS) até o momento do processamento histológico. Cortes de 5 µm foram corados com Hematoxilina-eosina. 

 



Fibrogênese e laserterapia                                                                                                                       27 

Resultados 

 
 

 

A) 

 Sham BDL 

Controle 

  
Laser 

  
 

B) 

C
o

l
á

g
e

n
o

 (
%

 d
a

 á
r

e
a

)

0

2 0

4 0

6 0

8 0

A N O V A  p = 0 , 0 0 0 3

* *

 

P
a

r
ê

n
q

u
i
m

a

(
%

 d
a

 á
r

e
a

 t
o

t
a

l
)

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

A N O V A  p =  0 , 0 0 2 0

 

  

Figura 7. A) Fotomicrografia de fígado (coloração Picrus Sirius) dos animais submetidos ao 

modelo experimental de ligadura do ducto biliar e tratados com laser por 7 dias. B) 

Quantificação (%) de colágeno (A) e parênquima (B) a partir dos cortes histológicos em A. 

Dados expressos em média±EPM. Cinco campos por lâmina (100x) contendo veia 

centrolobular ou tríade portal foram avaliados e fotografados em microscópio AxioImager A2 

(Zeiss). Áreas de deposição de colágeno, conteúdo de parênquima e o lúmen presente em cada 

campo foram quantificadas utilizando o programa AxioVision 4.8 e expressas em porcentagem 

da área total de cada campo.   
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Ainda com as lâminas coradas com Picrus Sirius, foi realizada a análise em microscópio 

de luz polarizada para melhor caracterização dos septos fibróticos. A Figura 8 mostra as 

fotomicrografias dos fígados dos animais Sham ou BDL tratados ou não com laser: as fibras 

colágenas da parede dos vasos hepáticos em amarelo e laranja o colágeno tipo I e, em verde, o 

colágeno tipo III. Na coluna da esquerda, em menor aumento, o trecho pontilhado representa a 

região da parede do vaso a ser ampliada na coluna da direita. No grupo Sham controle, a parede 

do vaso se mostra delgada e com padrão misto de fibras colágenas, ou seja, com fibras colágenas 

tipo I e III. No grupo Sham tratado com laser, há leve espessamento da parede de alguns vasos 

e, quando se observa a região de espessamento do vaso destacada verificam-se as fibras 

colágenas em forma de trama e com padrão misto. Já no grupo BDL controle, há maior 

espessamento das fibras colágenas na parede dos vasos com a permanência do padrão misto de 

organização. No grupo BDL tratado com laser, o espessamento do tecido conjuntivo da parede 

dos vasos persiste, no entanto, verifica-se a predominância das fibras colágenas tipo III e 

alteração morfológica do padrão de organização da trama das fibras colágenas. 
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Figura 8. Análise qualitativa do colágeno no fígado dos animais submetidos a ligadura do ducto 

biliar (BDL) tratados ou não com laser por 7 dias.  

Espécimen do fígado coradas com Picrus Sirius foram analisadas sob microscopia de luz 

polarizada. 
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Atividade fluorimétrica da catepsina B e caspase-3  

A atividade específica da catepsina B (UFA/min/g fígado) foi analisada nos 4 grupos 

e não apresentou diferença significativa (ANOVA 0,1186). Entretanto, nós verificamos que o 

laser foi capaz de diminuir significativamente (t-test 0,0021) a atividade da catepsina B (22±2) 

quando comparado com o respectivo grupo BDL CTR (35±2) (Figura 9A). 

O tratamento com laser não alterou a atividade da caspase-3 (UFA/min/µg fígado) no 

fígado dos animais Sham (controle: 0,12 ± 0,01; laser 0,11 ± 0,02). Já nos animais BDL houve 

aumento significativo (t-test 0,0013) da atividade da caspase-3 no grupo tratado com laser (0,16 

± 0,01) comparado com o grupo BDL controle (0,10 ± 0,02) (Figura 9B). 
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Figura 9. Atividade (UFA.min-1,µg 1) de catepsina B (A) e caspase-3 (B) no 

homogenato de fígado dos animais Sham ou submetidos a ligadura do ducto biliar (BDL) 

tratados ou não laser por 7 dias. Dados expressos por média ± EPM. 
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Imuno-histoquímica para caspase-3 e Ki-67 

A partir das análises de morte celular obtidas pela atividade da caspase-3 nos 

homogenatos de fígado, foi realizada a imuno-histoquímica para caspase-3 nos cortes 

histológicos dos fígados, a fim de melhor caracterizar as células envolvidas com a morte celular. 

Na Figura 10 é possível observar a marcação exuberante (acastanhada) no citoplasma de 

hepatócitos nos grupos BDL controle (C) e tratado com laser (D). A quantificação das análises 

imuno-histoquímicas está apresentada na Figura 11. Embora sem significância estatística, a 

imunodetecção da caspase-3 nos animais BDL tratados com laser foi maior que o respectivo 

grupo BDL não tratado. 

Como resultado da imuno-histoquímica para Ki-67 nos cortes histológicos dos fígados, 

caracterizando a regeneração hepática, é possível verificar na Figura 12, a marcação mais 

intensa (seta) em hepatócitos nos grupos BDL controle e tratado com laser. A quantificação das 

análises imuno-histoquímicas está apresentada na Figura 13. A imunodetecção do Ki-67 nos 

animais BDL tratados com laser foi levemente menor que o respectivo grupo BDL sem 

tratamento. 
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Figura 10. Imunohistoquímica para caspase-3 em fígado de ratos submetidos ao BDL e tratados 

com laser. A-Sham CTR, B-Sham laser, C-BDL CTR e D-BDL laser. Técnica ABC. X40. 
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Figura 11. Escore da imunohistoquímica para caspase-3 no fígado dos animais Sham ou 

submetidos a ligadura do ducto biliar (BDL) tratados ou não com laser. Dados expressos por 

média ± EPM. 
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Figura 12. Imunohistoquimica para ki-67 em fígado de ratos submetidos ao BDL e tratados 

com laser. A-Sham CTR, B-Sham laser, C-BDL CTR e D-BDL laser. Técnica ABC. X40. 
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Figura 13. Escore da imunohistoquímica para Ki-67 no fígado dos animais Sham ou 

submetidos a ligadura do ducto biliar (BDL) tratados ou não com laser. Dados expressos por 

média ± EPM. 
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DISCUSSÃO  

O presente estudo analisou o efeito da laserterapia de baixa intensidade na fibrogênese 

hepática, considerando a necessidade iminente de desenvolver e testar tratamentos 

antifibróticos que podem prevenir, interromper ou até mesmo reverter a fibrose hepática ou 

cirrose, principais preditores de morbidade e mortalidade relacionadas ao fígado (POPOV, 

SCHUPPAN, 2009).  

Os efeitos da LLLT foram investigados no desenvolvimento da fibrose hepática usando 

o modelo experimental de ligadura do ducto biliar, como modelo elucidado e amplamente 

utilizado na literatura. As alterações ocorrentes após a indução da fibrose em ratos, descrita por 

Kountouras, Billing e Scheuer (1984), envolvem a proliferação do ducto biliar, reação 

inflamatória aguda e o desenvolvimento da fibrose, alcançando a cirrose em aproximadamente 

4 semanas. 

Neste contexto, a viabilidade hepática foi analisada através da liberação de glicose e 

depuração de BSP pelo fígado perfundido. Verificamos que o laser foi capaz de aumentar a 

liberação de glicose pelo fígado dos animais BDL em jejum. Este resultado está de acordo com 

dados preliminares (não apresentados) que mostram que o tratamento com laser aumenta o 

conteúdo de glicogênio no fígado de animais BDL tratados, sugerindo efeito do laser no 

metabolismo de glicose. Esse aumento na concentração de glicose possivelmente está 

relacionado com o aumento da atividade glicogenolítica hepática e a maior mobilização de 

substrato energético, importante já que o fígado é o principal órgão na manutenção da glicemia.. 

Em relação a depuração de BSP, verificamos que a depuração está diminuída nos animais BDL 

comparado ao Sham, que é esperado já que sua secreção é via biliar. A aplicação de laser não 

melhorou este perfil. 

A aplicação do laser não causou alteração significativa dos níveis séricos das 

transaminases AST e ALT. Araújo Lima et al. (2001), em estudo do efeito do laser em ratos 

Wistar cirróticos hepatectomizados demonstraram que os níveis de ALT e AST se mantiveram 

dentro do limite de normalidade. 

A análise histológica observada por meio das lâminas coradas com hematoxilina-eosina 

demonstrou o perfil típico dos animais Sham e BDL tratados ou não com laser, determinando o 

sucesso do desenvolvimento do modelo experimental e comparando qualitativamente o efeito 

do laser nos grupos. A partir da análise morfométrica colorida com Picrus Sirius, as áreas foram 

quantificadas e diferenciadas, indicando diminuição significativa no conteúdo de colágeno nos 
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animais BDL tratados com laser em comparação com os não tratados. Os dados do presente 

estudo concordam com o estudo de Oliveira-Junior et al. (2013), que demonstram que a LLLT 

reduziu as áreas de fibrose diminuindo o acúmulo de colágeno. Em relação ao parênquima 

hepático, houve um pequeno aumento, mas não foi significativo. Portanto, o tratamento com 

laser parece diminuir a fibrose por diminuição da produção de colágeno.  

Avaliando qualitativamente o conteúdo de colágeno por microscopia com luz 

polarizada, os cortes histológicos do grupo BDL sem tratamento apresentaram um padrão misto 

de organização (colágeno tipo I e III) e nos tratados com laser houve uma alteração desta 

organização e predomínio de colágeno tipo III. Assim como definido por Karsdal et al. (2015), 

na fibrose biliar, há produção de matriz intersticial, composta principalmente de colágenos 

fibrilares: tipo I, III, V e XIX. O colágeno tipo III, em fase inicial de fibrose hepática, possui 

alto potencial de reversibilidade (fibrólise). Considerando as diferenças na distribuição e 

organização das fibras de colágeno dependendo do estágio da doença (KARSDAL et al., 2020), 

a definição do tipo de colágeno é uma ferramenta importante para avaliação da eficiência de 

tratamento anti-fibrótico. Considerando que a aplicação do laser foi feita imediatamente após a 

indução do modelo experimental e pelos sete dias seguintes, durante o desenvolvimento da 

fibrogênese hepática nos animais, essa mudança na conformação das fibras colágenas e a 

predominância do tipo III mais predisposto à reversão, atribui ao laser um efeito preventivo 

para tal condição clínica.  

A evolução da fibrose ou sua resolução depende do balanço entre processo inflamatório, 

regeneração e morte celular. A partir da avaliação da morte celular pela atividade da catepsina 

B e da caspase-3, foi possível verificar um relação inversamente proporcional: fígados dos 

animais BDL apresentaram maior atividade de catepsina B comparado aos tratados com laser, 

por outro lado, atividade da caspase-3 foi menor do grupo BDL em comparação ao BDL/laser. 

De fato, Talukdar et al. (2016) verificaram em células acinares pancreáticas que quantidades 

pequenas de catepsina B ativam a apoptose, enquanto quantidades aumentadas culminam no 

processo de necrose. Assim, nossos dados sugerem que o tratamento com laser pode interferir 

no processo de fibrinogênese aumentando o nível de apoptose, conforme observado pelo 

aumento da atividade de caspase-3, a enzima efetora deste processo.  

A avaliação por imuno-histoquímica demonstrou o aumento da marcação para caspase-

3 no citoplasma dos hepatócitos e pela quantificação da área de marcação, os níveis foram 
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semelhantes aos observados pela atividade enzimática da caspase-3. Apesar deste aumento da 

apoptose dos hepatócitos, não foram observadas alterações significativas na viabilidade 

hepática dos animais BDL tratados com laser em comparação com os não tratados. O tamanho 

de uma população celular depende do equilíbrio entre a produção e a perda celular e a apoptose 

desempenha um papel importante na regulação das populações de células em vários tecidos em 

condições diferentes e possivelmente o único modo de morte celular ativa e controlada (KERR 

et al., 1972). A ausência de perda maciça de hepatócitos preservando as funções hepática estão 

de acordo com os resultados obtidos por Godoy et al. (2017) em relação ao uso da LLLT pós 

hepatectomia parcial e Oliveira-Junior et al. (2013) com LLLT na cirrose hepática induzida por 

CCl4. Sugerindo então, um efeito modulatório na morte celular pela aplicação do laser.  

A regeneração hepática, avaliada pela imuno-histoquímica para Ki-67, demonstrou que 

o laser causou diminuição, embora não significativa, na proliferação de hepatócitos em 

comparação com o grupo BDL controle. A distribuição da marcação do Ki-67 é bastante 

diferente no fígado dos grupos BDL e precisam ser mais bem caracterizados com diferenciação 

entre as células ductulares e o parênquima hepático para evidenciar o efeito da aplicação do 

laser.  

Assim este trabalho sugere efeito benéfico na fibrogênese hepática induzida por BDL 

após 7 dias podendo ser uma possível alternativa terapêutica não-invasiva, embora melhor 

caracterização deste efeito ainda precise ser realizada. Desta forma, estão sendo desenvolvidos 

grupos com 1, 2 e 14 dias de tratamento a fim de caracterizar melhor o efeito do laser na 

fibrogênese hepática e na passagem do animal fibrótico para cirrótico. Além disso, futuros 

ensaios serão feitos para avaliação de moléculas pró e anti-apoptóticas, como também para 

enzimas envolvidas no estresse oxidativo. 
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CONCLUSÃO 

Em fígados de ratos submetidos ao modelo experimental de fibrose (ligadura do ducto 

biliar) observamos que o tratamento por 7 dias com laser: 

✓ Melhora a liberação de glicose, mas não a depuração de BSP; 

✓ Diminui o conteúdo de colágeno sem alterar significativamente o conteúdo de 

parênquima; 

✓ Altera o tipo de colágeno nos septos fibróticos com predominância de fibras do tipo III; 

✓ Promove aumento da morte celular, evidenciada por caspase-3 e catepsina B; 

✓ Diminui a proliferação celular (Ki-67). 

Mais estudos estão sendo realizados, mas os dados apresentados neste trabalho sugerem 

que o laser possa ser uma alternativa terapêutica não-invasiva para controle e redução da 

fibrogênese.  
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