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Depois de plantada a semente deste incrível arbusto, não 

se vê nada por aproximadamente cinco anos, exceto um 

lento desabrochar de um diminuto broto a partir do 

bulbo”. 

Durante cinco anos, todo o crescimento é subterrâneo, 

invisível a olho nu, mas... Uma maciça e fibrosa estrutura 

de raiz que se estende vertical e horizontalmente pela 

terra está sendo construída. Então, no final do 5° ano, o 

bambu chinês cresce até atingir a altura de 25 metros. 

Um escritor de nome Covey escreveu: 

 “Muitas coisas na vida pessoal e profissional são iguais 

ao bambu chinês. Você trabalha, investe tempo, esforço, 

faz tudo o que pode para nutrir seu crescimento, e às 

vezes não vê nada por semanas, meses ou anos. Mas se 

tiver paciência para continuar trabalhando, persistindo e 

nutrindo, o seu quinto ano chegará, e com ele virão um 

crescimento e mudanças que você jamais esperava...” 

 O bambu chinês no ensina que não devemos facilmente 

desistir de nossos projetos e de nossos sonhos... Em nosso 

trabalho especialmente, que é um projeto fabuloso que 

envolve mudanças de comportamento, pensamento, de 

cultura e de sensibilização, devemos sempre lembrar do 

bambu chinês para não desistirmos facilmente diante das 

dificuldades que surgirão. 

 “É preciso muito fibra para chegar às alturas e, ao 

mesmo tempo, muita flexibilidade para se curvar.” 

 

                                                                               Autor desconhecido 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Atualmente, a doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) representa a 

principal hepatopatia crônica nos países ocidentais acometendo aproximadamente 30% da 

população geral. Esse cenário, tem sido relacionado a mudanças no estilo de vida com ênfase 

no aumento do consumo de alimentos industrializados ricos em gorduras saturadas e trans e 

açúcares, associado ao sedentarismo, além outros fatores.  

Por tratar-se de uma doença de caráter evolutivo, onde a progressão da mesma pode 

culminar em cirrose hepática e carcinoma hepatocelular, promover a regressão ou evitar a 

progressão para espectros irreversíveis da DHGNA, é fundamental. Nos dias atuais, a perda 

de peso baseada no aconselhamento nutricional e na prática de atividade física são as únicas 

estratégias reconhecidas para o tratamento da DHGNA. Desse modo, muitos grupos de 

pesquisa buscam terapias adicionais para o tratamento dessa hepatopatia crônica. 

Sabendo que os ácidos graxos desempenham um papel importante tanto no 

desenvolvimento quanto na progressão da DHGNA (ácidos graxos monoinsaturados e 

saturados, respectivamente), bem como, na melhora de parâmetros clínicos e nutricionais 

associados a essa hepatopatia (ácidos graxos poli-insaturados n-3) eu, sob a orientação da 

Professora Doutora Maria das Graças Tavares do Carmo e co-orientação da Professora 

Doutora Wilza Arantes Ferreira Peres idealizamos um projeto para avaliar a composição de 

ácidos graxos totais de eritrócitos relacionando ao grau de fibrose hepática em indivíduos com 

DHGNA. 

Após a conclusão desse estudo, que foi o tema da minha dissertação, surgiu o interesse em 

realizar um ensaio com a intervenção de ácidos graxos poli-insaturados n-3 e avaliar seus 

efeitos na modulação de fatores epigenéticos, especificamente os microRNAs que apresentam 

importantes funções biológicas, como modulação de múltiplas vias metabólicas de 

sinalização, desempenhando um importante papel como reguladores e consequentemente 

biomarcadores e potenciais alvos terapêuticos em diversas doenças incluindo na DHGNA.  

A partir desse ponto, o projeto começou a ser elaborado com a devida aprovação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), 
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credenciado junto ao Conselho Nacional de Saúde, número do CAAE: 

68269317.9.0000.5257. Adicionalmente, o projeto foi cadastrado no Registro Brasileiro de 

Ensaios Clínicos (ReBEC) número RBR-8dp876, com o título: “Modulação epigenética por 

Ácidos graxos Poli-Insaturados n-3 e compostos bioativos (Silybum Marianum L) na Doença 

Hepática Gordurosa Não Alcoólica” sendo desenvolvido no HUCFF, no ambulatório de 

fígado. 

A pesquisa recebeu financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 

Rio de Janeiro (FAPERJ) referente aos editais: “Jovem Cientista do Nosso Estado, nº do 

protocolo E-26/203.250/2017 e Apoio às Instituições de Ensino e Pesquisa Sediadas no Rio 

de Janeiro, nº do protocolo E-26/010.100978/2018. Além, do financiamento da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), edital Print nº.41/2017 e a bolsa 

de Aperfeiçoamento Técnico concedida pela FAPERJ. 

 A presente tese de doutorado intitulada “modulação do miR-122 por ácidos graxos 

poli-insaturados n-3 na doença hepática gordurosa não alcoólica- ensaio clínico randomizado, 

duplo cego, controlado por placebo” é apresentada no formato de artigo científico, composta 

dos capítulos de introdução, revisão da literatura, justificativa, pergunta do estudo e hipóteses, 

objetivos, casuística e métodos. Os resultados e discussão estão inseridos no artigo, após o 

mesmo, encontram-se as conclusões da presente tese. 
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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Katia Cansanção Correa. Modulação do miR-122 por ácidos graxos poli-

insaturados n-3 na doença hepática gordurosa não alcoólica- Ensaio clínico randomizado, 

duplo cego, controlado por placebo. Rio de Janeiro, 2020. Tese (Doutorado em Ciências 

Nutricionais) – Instituto de Nutrição Josué de Castro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2020. 

 

 

 

Introdução: A Devido pluralidade de fatores relacionados a doença hepática gordurosa não 

alcoólica (DHGNA), as estratégias de tratamento limitam-se à mudança do estilo de vida e 

controle das comorbidade. No entanto, os ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa n-3 

(AGPI n-3) têm sido associados a melhora de parâmetros clínicos e metabólicos e 

recentemente têm sido avaliados como um possível modulador da expressão de miRNAs 

Objetivo: Avaliar os efeitos da suplementação com AGPI n-3 na expressão de miR-122 

circulante, em parâmetros clínicos e bioquímicos de pacientes com DHGNA Métodos: Trata-

se de um estudo clinico randomizado duplo-cego controlado por placebo, que incluiu 

indivíduos com DHGNA diagnosticada por ultrassonografia, que receberam AGPI n-3 (n = 

13) ou placebo (n = 11) por 6 meses. A quantificação dos AGPI n-3 em eritrócitos foi 

realizada pela cromatografia gasosa (CG). A fibrose hepática foi mensurada por meio da 

elastografia hepática transitória (EHT) utilizando o FibroScan®, e a expressão de miR-122 

circulante foi quantificada por reação em cadeia da polimerase por transcriptase reversa 

quantitativa (qRT-PCR), além de testes bioquímicos. A análise estatística foi realizada 

utilizando o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 21.0. As 

comparações entre os grupos foram feitas usando testes não paramétricos, sendo considerados 

significativos p valor <0,05. Resultados: Dos 24 indivíduos que finalizaram o estudo, 70,83% 

eram do sexo feminino com mediana de idade de 57,5 anos. Com relação a suplementação 

com AGPI n-3, foi observado aumento significativo do ácido docosahexaenoico (DHA) (p 

=0,022) e do índice de ômega-3 (p =0,012), e redução da fibrose hepática mensurada pela 

EHT (p =0,039), além da fosfatase alcalina (FA) (p =0,002). Não houve alteração na 

expressão do miR-122 em ambos os grupos Conclusão: A suplementação com AGPI n-3 
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aumentou o DHA e o índice de ômega-3 em eritrócitos, reduziu a fibrose hepática e FA, mas 

não modificou a expressão do miR-122 circulante em indivíduos com DHGNA. 

 

 

 

Palavras-chave: Hepatopatia gordurosa não alcoólica, fibrose hepática, fosfatase alcalina, 

MicroRNAs, miR-122, ácidos graxos ômega 3. 
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ABSTRACT 

OLIVEIRA, Katia Cansanção Correa. Modulation of miR-122 by n-3 polyunsaturated fatty 

acids in non-alcoholic fatty liver disease - Double blind randomized placebo controlled 

clinical trial. Rio de Janeiro, 2020. Thesis (PhD degree in Nutritional Sciences) – Instituto de 

Nutrição Josué de Castro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.  

 

 

Background: Due to the plurality of factors related to non-alcoholic fatty liver disease 

(NAFLD), treatment strategies are limited to lifestyle changes and comorbidity control. 

However, n-3 long-chain polyunsaturated fatty acids (n-3 PUFA) have been associated with 

improved clinical and metabolic parameters and have recently been evaluated as a possible 

modulator of miRNA expression Objective: To evaluate the effects of supplementation with 

n-3 PUFA on the expression of circulating miR-122, on clinical and biochemical parameters 

of NAFLD patients Methods: This is a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical 

study, which included individuals with NAFLD diagnosed by ultrasound, who received n-3 

PUFA (n = 13) or placebo (n = 11) for 6 months. The quantification of n-3 PUFA in red blood 

cell (RBC) was performed by gas chromatography (CG). Liver fibrosis was measured using 

transient hepatic elastography (THE) using FibroScan®, and the expression of circulating 

miR-122 was quantified by polymerase chain reaction by quantitative reverse transcriptase 

(qRT-PCR), in addition to biochemical tests. The statistical analysis was performed using the 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) software, version 21.0. Comparisons 

between groups were made using non-parametric tests, with p <0.05 being considered 

significant Results: Of the 24 individuals who completed the study, 70.83% were female with 

a median age of 57.5 years. Regarding supplementation with n-3 PUFA, a significant increase 

in docosahexaenoic acid (DHA) (p =0.022) and in the omega-3 index (p =0.012) was 

observed, and a reduction in liver fibrosis measured by THE (p =0.039), in addition to the 

alkaline phosphatase (ALP) levels (p =0.002). There was no change in the expression of 

circulating miR-122 in both groups Conclusion: Supplementation with n-3 PUFA increased 

DHA and omega-3 index in RBC, reduced liver fibrosis and ALP, but did not modify the 

expression of circulating miR-122 in individuals with NAFLD. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

 

A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é uma hepatopatia de causa 

multifatorial, de caráter evolutivo que tem emergido ao longo das últimas décadas 

(FRIEDMAN et al., 2018). Acometendo cerca de 24% da população mundial (YOUNOSSI et 

al., 2016), sua patogênese complexa associa fatores como, resistência à insulina (RI), 

desregulação do metabolismo lipídico, inflamação, estresse oxidativo e microbiota intestinal 

(THAN; NEWSOME, 2015). Evidências recentes demonstram que, uma classe de pequenos 

ácidos ribonucleicos (RNAs) não codificadores de proteínas conhecidos como microRNAs 

(miRNA), desempenham um papel crucial no desenvolvimento e progressão da DHGNA, 

pois regulam múltiplas vias metabólicas de sinalização (SULAIMAN; MUHSIN; JAMAL, 

2019; KLIESER et al., 2019).  

Dentre os mais de 90 miRNAs identificados relacionados a DHGNA (AUGUET et al., 

2016), o miR-122 tem emergido ao longo da última década, como possível biomarcador não 

invasivo para diagnóstico e acompanhamento dessa hepatopatia crônica (NEWMAN; 

SORICH; ROWLAND, 2020; JAMPOKA et al., 2018; BECKER et al., 2015; MIYAAKI et 

al., 2014), sendo o miRNA mais abundante expresso pelo fígado e um importante regulador 

de vias metabólicas, incluindo o metabolismo lipídico (RAITOHARJU et al., 2016; SACCO; 

ADELE, 2012; MOORE et al., 2011; ESAU et al., 2006). De fato, tem sido demonstrado que, 

a regulação positiva do miR-122 está associada a gravidade da DHGNA (HENDY et al., 

2019; JAMPOKA et al., 2018; PIROLA et al., 2015; TAN et al., 2014) e que a deleção dessa 

pequena molécula em modelo animal resultou em homeostase do metabolismo lipídico 

(LONG et al., 2019; ELMÉN et al., 2008; ESAU et al., 2006). 

Atualmente, apesar dos avanços científicos, a pluralidade de fatores relacionados a 

DHGNA limitam as estratégias de tratamento à mudança do estilo de vida (hábitos 

alimentares e prática de atividade física), objetivando a perda de peso e a terapia 

farmacológica para comorbidades associadas (CHALASANI et al., 2018). No entanto, a 

modulação de miRNAs vem sendo considerada uma possível estratégia terapêutica em várias 

doenças, incluindo a DHGNA (TORRES; COGLIATI; OTTON, 2019; SAMEC et al., 2019; 

KURA et al., 2019). Dentre os possíveis moduladores, os compostos dietéticos tem 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sulaiman%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30941061
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Muhsin%20NI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30941061
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jamal%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30941061
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apresentado resultados promissores, com ênfase nos ácidos graxos poli-insaturados de cadeia 

longa ômega 3 (AGPI-CL n-3) (WANG et al., 2017; BASELGA-ESCUDEIRO et al., 2015; 

BASELGA-ESCUDEIRO et al., 2013), que além das suas propriedades biológicas como, 

regulação do metabolismo lipídico hepático e do estado inflamatório (CARLDER, 2017; 

SCORLETTI; BYRNE, 2013) amplamente estabelecidas, demonstram exercer efeito direto na 

modulação desses pequenos RNAs. 

Apesar das evidências de que, os AGPI-CL n-3 possam modular a expressão de 

miRNAs, não há informações sobre os efeitos desses AGs na modulação do miR-122 em 

indivíduos com DHGNA. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1. Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA) 

 

2.1.1. DHGNA: História natural e definição  

 

Na década de 80 foram encontradas uma série de casos com alteração histológicas 

hepáticas (fígado com volume aumentado, macrovesículas de gorduras nos hepatócitos, 

corpúsculo de Mallory e necrose) semelhantes à hepatite alcoólica em indivíduos com 

obesidade e diabetes mellitus (DM) não etilistas (LUDWIG et al., 1980). Essas observações 

partiram do resultado de 20 biópsias que foram denominadas como esteato-hepatite não 

alcoólica (EHNA) (LUDWIG et al., 1980), e que posteriormente, estabeleceu-se como 

DHGNA (RATZIU; POYNARD, 2005). A DHGNA é um termo que engloba um amplo 

espectro que vai desde a esteatose hepática (EH), caracterizada pelo acúmulo de triglicerídeos 

(TG) no interior dos hepatócitos superior a 5%, à EHNA que cursa com um processo 

inflamatório do fígado além do simples acúmulo de gordura, podendo evoluir para cirrose e 

carcinoma hepatocelular, na ausência de causas secundárias (Quadro 1) (CHALASANI et al., 

2018). 

 

Quadro 1. Causas secundárias de esteatose hepática. 

Esteatose macrovesicular Esteatose microvesicular 

Consumo excessivo de álcool Síndrome de Reye 

Hepatite C Hepatite Delta 

Doença de Wilson Síndrome de HELLP 

Hepatite autoimune Esteatose hepática aguda da gravidez 

Nutrição parenteral Medicações como valproato, tetraciclina, 

anti-retrovirais 

Medicações como metotrexato, 

amiodarona, tamoxifeno, corticoides, 

Anomalias genéticas e erros inatos do 

metabolismo* 
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anti-retrovirais 

Lipodistrofia  Doença do vômito da Jamaica 

Abetalipoproteinemia  

 

Legenda. *Deficiência de lecitina-colesterol aciltransferase (LCAT), defeito no ciclo da 

ureia, defeito da beta oxidação de ácidos graxos, doença de armazenamento de éster de 

colesterol, deficiência de lipase ácida lisossômica e síndrome de Alpers. 

Fonte. CARR; ORANU; KHUNGAR, 2016. 

 

 

2.1.2. DHGNA: Aspectos epidemiológicos 

 

Nas últimas décadas o número de indivíduos afetados pela DHGNA vem aumentando 

consideravelmente, atingindo proporções epidêmicas sendo considerada a causa mais comum 

de doença hepática crônica nos países ocidentais (WILLIAMS et al., 2011). Segundo uma 

revisão sistemática e meta-análise que reuniu importantes estudos epidemiológicos, a 

prevalência da DHGNA na população geral é de 25,24% chegando 30,45% na América do 

Sul e a 31,79% no oriente médio (Quadro 2) (YOUNOSSI et al., 2016). Essa proporção é 

ainda maior quando associada a comorbidades como, obesidade (51,34%), DM tipo 2 

(22,51%), hipertensão arterial sistêmica (39,34%), hiperlipidemia (69,16%) e síndrome 

metabólica (42,54%) (YOUNOSSI et al., 2016). No Brasil foi observado uma prevalência de 

19,2% na população geral (Quadro 2) (COTRIM et al., 2011), ressaltando que todos os 

dados citados acima referem-se ao diagnóstico por imagem. 

 

Quadro 2. Prevalência de DHGNA por região e comorbidades. 

Região Prevalência (%) 

África 13,48 

Ásia 27,37 

Brasil 19,2 

Europa 23,71 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carr%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27837778
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khungar%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27837778
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Oriente Médio 31,79 

América do Norte 24,13 

América do Sul 30,45 

Mundial 25,24 

Comorbidades Prevalência (%) 

Obesidade 51,34% 

Diabetes mellitus tipo 2 22,51% 

Hipertensão 39,34% 

Hiperlipidemia 69,16% 

Síndrome metabólica 42,54% 

Fonte. COTRIM et al., 2011; YOUNOSSI et al., 2016. 

 

Com relação à EHNA, diagnosticada apenas pela análise histológica, essa revisão 

apontou uma prevalência de 59,10% em pacientes com DHGNA (YOUNOSSI et al., 2016). 

Quanto ao sexo, observa-se uma prevalência 2 vezes maior em homens comparado a 

mulheres, e a idade parece estar relacionada tanto ao aumento da prevalência quanto a 

progressão da doença (BALAKRISHNAN et al., 2020). Contudo, observa-se uma ascensão 

no número de crianças e adolescente afetados pela DHGNA de forma concatenada a epidemia 

da obesidade (ANDERSON et al., 2015).     

 

2.1.3. DHGNA: Fatores etiológicos e patogênese  

 

Por tratar-se de uma doença multifatorial complexa, vários fatores estão relacionados 

ao desenvolvimento da DHGNA, entretanto, a obesidade, a dislipidemia, a resistência à 

insulina (RI), síndrome metabólica, fatores dietéticos, microbiota intestinal, sexo, idade e 
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fatores genéticos estão fortemente correlacionados tanto ao desenvolvimento quanto com a 

progressão dessa doença crônica (CHALASANI et al., 2018; THAN; NEWSOME, 2015). 

Contudo, dos fatores envolvidos nesse processo (Tabela 1), a RI desempenha um papel chave 

na patogênese da DHGNA (CHEN et al., 2017).  

 

Tabela 1. Fatores de risco associados à DHGNA. 

Principais fatores de risco 

Obesidade 

Resistencia à insulina 

Diabetes mellitus tipo 2 

Síndrome metabólicaa (obesidade abdominal, dislipidemia, 

hipertrigliceridemia, HAS, ↑ da glicemia de jejum)   

Microbiota intestinal 

Genética e epigenética  

Aumento da idade  

Sexo masculino 

Dieta ocidental (consumo ↑ de calorias, gordura saturada e trans, ↓ da 

ingestão de AGPI n-3, frutas e vegetais)  

Fonte. Adaptado de CONLON et al., 2013. 

Legenda. aNCEP ATP III (Third Report of the National Cholesterol Education 

Program Adult Treatment Panel III); HAS, hipertensão arterial sistêmica; ↑, elevado; ↓, 

redução.  

 

Ao longo das últimas décadas, algumas teorias foram propostas para descrever a 

patogênese da DHGNA, a teoria clássica é a de “two hits hyipothesis” sugerida por Day e 

James em 1998 caracterizada por 2 etapas. Na primeira etapa, conhecida como (first hit), a 

obesidade, principalmente abdominal e a RI promoveriam o acúmulo de TG no interior dos 

hepatócitos, culminando em EH. Posteriormente, na segunda etapa (second hit), a 

continuidade desses eventos, levariam a peroxidação lipídica, ao aumento de citocinas pró-

inflamatória e do estresse oxidativo (EO), caracterizando a EHNA (Figura 1) (DAY; JAMES, 

1998).  
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Figura 1. Progressão da DHGNA para EHNA pela teoria “two-hit hypothesis”. 

Legenda. EHNA, esteato-hepatite não alcoólica. 

Fonte. Adaptado de CONLON et al., 2013. 

 

 

Em condições normais, o aumento da insulina plasmática reduz a glicogenólise e a 

gliconeogênese suprimindo a síntese de glicose pelo fígado e estimulando a captação de 

glicose no músculo esquelético, além de suprimir a lipólise evitando a mobilização de ácidos 

graxos não esterificados (AGNE) no tecido adiposo (CHEN et al., 2017; BUGIANESI et al., 

2005). Para fins didáticos, na RI as células betas do pâncreas aumentam a síntese desse 

hormônio objetivando aumentar a utilização de glicose nos tecidos periféricos, levando ao 

estado de hiperinsulinemia compensatória, ao qual promove uma série de alterações 

metabólicas que culminam no aumento do influxo de ácidos graxos (AGs) para o fígado 

(GASTALDELLI et al., 2007).  

Um dos mecanismos é a falha da insulina em bloquear a lipase hormônio sensível 

(LHS), cuja a principal função é promover a lipólise do tecido adiposo aumentando a 

disponibilidade de ácidos graxos livres (AGLs) para fígado (KHAN et al., 2019). Tem sido 

descrito que a lipólise do tecido adiposo contribua com aproximadamente 60% dos TG 
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acumulados nos hepatócitos (DONNELLY et al., 2005). Por conseguinte, os AGLs que 

chegam ao fígado têm dois destinos, são oxidados pelas mitocôndrias e geram energia na 

forma de adenosina trifosfato (ATP), ou são convertidos novamente em TGs e exportados do 

fígado para o tecido adiposo ligados às lipoproteínas de densidade muito baixa (VLDL) que 

formadas pela proteína microssomal transferidora (MTP) de TG que as associam à 

Apolipoproteína B (ApoB) (SANDERS; GRIFFIN, 2016). Contudo, tem sido demonstrado na 

DHGNA, uma redução da oxidação mitocondrial e aumento da oxidação em peroxissomos e 

microssomos promovendo aumento de espécies reativas de oxigênio (EROs), além da 

diminuição da exportação dos TG do fígado pela VLDL devido ao aumento da degradação 

intracelular dessa lipoproteína e da ApoB-100, ambos relacionado à RI, favorecendo o 

acúmulo de gorduras nos hepatócitos (COELHO; PERES; LEITE, 2015; THAN; NEWSOM, 

2015; MILIĆ; STIMAC, 2012).  

Outra via importante que contribui para síntese de TGs é a lipogênese de novo (LDN), 

via enzimática pela qual os carboidratos simples da dieta são convertidos em AGs no fígado, 

contribuindo para síntese de 26% dos AGLs na DHGNA (DONNELLY et al., 2005). Essa 

via, é estimulada frente a hiperinsulinemia compensatória, que ativa o fator de transcrição da 

proteína ligadora do elemento regulado por esteroides (SREBP-1c) e, ao excesso de glicose 

proveniente de uma dieta rica em carboidratos simples ativando a proteína ligadora do 

elemento regulado por carboidrato (ChREBP), ambos atuam ativando a transcrição de genes 

de enzimas lipogênicas tais como, acetil CoA carboxilase (ACC), ácido graxo sintase (FAS), 

lipin-1, piruvato quinase do fígado (L-PK) e a estearil CoA desaturase 1 (SCD1) (COELHO; 

PERES; LEITE, 2015; LEE et al., 2015; ANDERSON; BORLAK, 2008; CUSI, 2009).  

Além da síntese endógena de AGs, a qualidade dos lipídios dietéticos também 

contribuem para o acúmulo de gordura nos hepatócitos além de promover dano hepático 

(COELHO; PERES; LEITE, 2015). Dentre as classes lipídicas, os ácidos graxos saturados 

(AGS), mais especificamente o ácido palmítico, apresenta maior potencial citotóxico ao 

fígado induzindo ao estresse do retículo endoplasmático (RE) levando a apoptose celular 

(YAMADA et al., 2015; CANSANÇÃO et al., 2018). Os ácidos graxos poli-insaturados 

(AGPI) n-6 e principalmente o desequilíbrio na razão ω-6/ω-3 também têm sido associados à 
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forma inflamatória fibrosante EHNA (JEYAPAL et al., 2018; VALENZUELA; VIDELA, 

2011).  

 Mais recentemente, outra teoria foi proposta sugerindo que vários estímulos atuam 

simultaneamente no desenvolvimento e progressão da DGHNA, o “multiple parallel hits 

model”, também conhecido como, teoria dos múltiplos hits paralelos (TILG; MOSCHEN, 

2010). Nesse modelo, pressupõe-se que fatores ambientais e genéticos, juntamente com a 

obesidade contribuam para o desenvolvimento da RI, aumento de AGLs e colesterol séricos, 

alterações no microbiota intestinal, além de disfunção e proliferação de adipócitos 

(BUZZETTI; PINZANI; TSOCHATZIS, 2016; TILG; MOSCHEN, 2010). A RI por sua vez, 

desencadeia um ciclo de alterações metabólicas (induz lipólise e liberação de adipocinas e 

citocinas pró-inflamatórias), que contribuem para manutenção da própria RI, que promove o 

aumenta a LDN (BERLANGA et al., 2014). Desse modo, ocorre maior influxo de AGLs para 

o fígado, advindos dessa via e do aumento da captação pelo intestino delgado, devido 

aumento da permeabilidade intestinal (BUZZETTI; PINZANI; TSOCHATZIS, 2016). Essa 

sobrecarga de AGs, TGs e colesterol livre no fígado, provoca disfunção mitocondrial ativando 

a reposta inflamatória com aumento do EO e a síntese de EROs e estresse do RE (Figura 2) 

(BUZZETTI; PINZANI; TSOCHATZIS, 2016; TILG; MOSCHEN, 2010). 

Adicionalmente, fatores genéticos como polimorfismo do gene patatin-like 

phospholipase domain-containing protein 3 (PNPLA3) e transmembrane 6 superfamily 

member 2 (TM6SF2) e modificações epigenéticas como alteração na expressão de miRNAs 

estão relacionados a importantes vias metabólicas que contribuem acúmulo de gordura 

hepática bem como, nos processos inflamatórios e na fibrose (EHNA) (Figura 2) 

(MARCHISELLO et al., 2019; BUZZETTI; PINZANI; TSOCHATZIS, 2016; TILG; 

MOSCHEN, 2010). Apesar das duas teorias existentes, não há evidências que sustentem a 

sequência de eventos relacionadas a evolução da DHGNA. Contudo, supõe-se que, os 

mesmos mecanismos sejam responsáveis tanto pela EH como pela EHNA. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jeyapal%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30026586
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Valenzuela%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22008843
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Videla%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22008843
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Videla%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22008843
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marchisello%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31010049
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Figura 2. Representação esquemática do “multiple parallel hits model”. 

Legenda. RI, resistência à insulina; LDN, lipogênese de novo; AGLs, ácidos graxos 

livres; EH, esteatose hepática; EROs, espécies reativas de oxigênio; RE, retículo 

endoplasmático; EHNA, esteato-hepatite não alcoólica 

Fonte. Adaptado de YANG et al., 2019.  

 

2.1.4. DHGNA: Diagnóstico e Tratamento 

 

Por se tratar de uma doença geralmente assintomática, a DHGNA pode progredir 

silenciosamente, ou com a presença de sintomas inespecíficos, como leve desconforto no 

hipocôndrio direito, fadiga e hepatomegalia ao exame físico (COELHO; PERES; LEITE, 

2015). Desse modo, o diagnóstico geralmente ocorre pela alteração em exames de rotinas 

como, elevação das enzimas hepáticas (aspartato aminotransferase – AST; alanina 

aminotransferase – ALT, fosfatase alcalina – FA e gama glutamil transpeptidase – GGT) ou 

alterações em exames de imagem (SCHWERGER et al., 2014). É importante ressaltar que, 

valores normais das enzimas hepática não excluem o diagnóstico de DHGNA, uma vez que 

muitos casos as dosagens plasmáticas se mantenham normais (HARRISON; 

NEUSCHWANDER-TETRI, 2004). 
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Dentre os exames de imagem, a ultrassonografia (USG) de abdômen total é método 

comumente utilizado principalmente na prática clínica para detectar esteatose hepática 

simples, por se tratar de um exame de baixo custo e de maior alcance populacional (ZHOU et 

al., 2019). Este método, identifica a gordura hepática pelo aumento da ecogenicidade do 

fígado comparado ao baço e aos rins, diminuição da visibilidade do lúmen de veias hepáticas 

e do diafragma (ZHANG et al.; 2018). Entretanto, alguns fatores como esteatose hepática 

inferior a 30%, fibrose avançada, variabilidade intra e interobservador podem comprometer a 

acurácia do diagnóstico por esse método (CASTERA et al., 2019; CHALASANI et al., 2018; 

BRIL et al., 2015).  

Outros exames de imagem como a ressonância magnética nuclear (RMN) e tomografia 

computadorizada (TC) apresentam melhor sensibilidade e especificidade, comparados à USG, 

contudo, o alto custo e a emissão de radiação no caso da TC, inviabilizam a utilização 

rotineira desses métodos (CHALASANI et al., 2018; LEE; PARK, 2014). A biópsia hepática 

permanece como padrão ouro no diagnóstico e estadiamento da DHGNA, contudo, além de 

ser um método invasivo, apresenta variabilidade entre observadores além de limitação do 

tamanho amostral (CHALASANI et al., 2018; ARAB et al., 2018).  

A elastografia hepática transitória (EHT) (FibroScan®), é um método promissor 

baseado em ultrassom, capaz de estimar a fibrose hepática utilizando a velocidade da onda de 

cisalhamento obtendo a medida de rigidez hepática (ZHANG; WONG; WONG, 2020). 

Adicionalmente, quantifica a esteatose hepática por meio da medida da atenuação ultrassônica 

da onda de eco, conhecida como parâmetro de atenuação controlada (controlled attenuation 

parameter-CAP) (EDDOWES et al., 2019; MIKOLASEVIC et al., 2016). 

Dentre as limitações desse método, destacam-se a falta de um ponto de corte único, 

além da utilização da sonda M em indivíduos sobrepeso e obeso, muito comum na DHGNA, 

entretanto, evidências atuais demonstram que a medida tanto do CAP quanto a medida de 

rigidez hepática não são afetadas pelo uso da sonda M ou XL, ambas apresentam boa 

sensibilidade e especificidade (EDDOWES et al., 2019; DARWEESH et al., 2019; 

SIDDIQUI et al., 2019).  

Atualmente, o tratamento recomendado para indivíduos com DHGNA segundo a 

American Association for the Study of Liver Disease (AASLD) é a mudança do estilo de vida, 
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baseada na intervenção dietética e prática de atividade física, objetivando a redução do peso 

corporal. Ainda segundo a AASLD, dentre as estratégias utilizadas em ensaios clínicos 

randomizados a perda de peso teria melhor resultados nos parâmetros histológicos na EHNA 

até o momento (CHALASANI et al., 2018). Contudo, por se tratar de uma hepatopatia 

multifatorial associada a outras doenças de caráter metabólico, é fundamental tratar as 

comorbidades associadas. Desse modo, o tratamento farmacológico para dislipidemia, RI, 

DM tipo 2 e obesidade são utilizados em associação com a modificação do estilo de vida 

(EASL-EASD-EASO, 2016). 

  Com base na escassez de tratamento adicionais efetivos para DHGNA, diversos 

grupos de pesquisa investigam os efeitos da suplementação com vitamina E, ácido 

ursodesoxicólico, AGPI n-3, silimarina, resveratrol e outros polifenóis (ANUSHIRAVANI et 

al., 2019; OLIVEIRA et al., 2019; ASGHARI et al., 2018). Dentre esses, os AGPI n-3 tem 

sido alvos de vários estudos nessa população devido seu potencial anti-inflamatório e 

antioxidante, além de regular fatores de transcrição relacionados ao metabolismo lipídico e de 

carboidratos (HODSON et al., 2017; PACIFICO et al., 2015; JUMP et al., 2008).  

 

2.2. Ácidos graxos poli-insaturados (AGPI) 

 

2.2.1. AGPI: Definição, função, fontes e recomendação  

 

Os AGs são moléculas anfipáticas organizadas em cadeias de hidrocarbonetos contendo 

um grupo carboxílico (-COOH) em uma extremidade e um grupo metil (CH3-) na outra ponta 

da cadeia (CALDER, 2018; BURDGE; CALDER, 2015). Presentes em todas as membranas 

celulares, representam a principal fonte de energia para os mamíferos além de, atuarem nos 

processos de sinalização intracelular, nos processos metabólicos e na produção de 

eicosanoides (CALDER, 2011). Adicionalmente, regulam as propriedades físico-químicas de 

fluidez e plasticidade das membranas e influenciam na conformação, mobilidade e função das 

proteínas transmembranas (CALDER, 2011).  

Dentre essa classe lipídica, os AGPIs são extensivamente estudados pela sua 

funcionalidade no processo de saúde e doença (CALDER, 2015). Apresentam duas ou mais 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burdge%20GC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25471798
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Calder%20PC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25471798
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duplas ligações entre os carbonos da cadeia e são representados por duas famílias n-3 e n-6, 

sendo o ácido linoleico - AL (C18:2n-6) e o ácido alfa linolênico - AAL (C18:3n-3) 

considerados essenciais, por não serem sintetizados endogenamente, sendo necessário o 

consumo de alimentos fontes (Quadro 3) (CALDER, 2001).  

 

Quadro 3. AGPIn-6 e n-3 e suas principais fontes alimentares. 

 

Á
ci

d
o
s 

g
ra

x
o
s 

p
o

li
-i

n
sa

tu
ra

d
o
s 

  Nome comum Abreviação Fonte alimentar 

  

Ômega-6 

 

Ácido linoleico 

 

C18:2n-6 

Castanhas, 

sementes, óleos 

vegetais (óleo de 

milho e soja) 

 

 

 Ômega-3 

 

 

 Ácido alfa 

linolênico  

 

 

C18:3n-3 

 

Óleos de peixe, 

canola, soja e 

linhaça, peixes 

(sardinha, 

pescada, cavala, 

truta, arenque, 

salmão e atum) 

Fonte. RATNAYAKE; GALLI, 2009. 

 

A recomendação de consumo diário segundo Instituto of Medicine (IOM) para o AAL é 

de 1,1g de para mulheres e 1,6g para homens. Com relação ao AL, recomenda-se a ingestão 

de 14-17g/dia para homens e 11-12g /dia para mulheres, ambos para adultos saudáveis. Com 

relação a razão n-6/n3, recomenda-se a proporção de 10:1 a 5:1 (IOM, 2002), entretanto, tem 

sido observado valores bem distantes do recomendado, variando entre 20:1 a 25:1 no padrão 

dietético ocidental (SIMOPOULOS, 2016). 
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2.2.2. AGPI: elongação, dessaturação e biossíntese de eicosanoides derivados dos AGPI -CL  

 

Em mamíferos, a cascata metabólica do AL e do AAL sofrem reações das enzimas 

dessaturase e elongase, que atuam oxidando dois carbonos da cadeia, originando uma dupla 

ligação com a configuração cis e adicionando dois átomos de carbono à parte inicial da 

cadeia, respectivamente (PAWLOSKY et al., 2003). Esse processo de metabolização no AL 

pode gerar o ácido dihomo-gama-linolênico (C20:3n-6 - DGLA) e o ácido araquidônico 

(C20:4n-6 - AAR), enquanto que, no AAL, pode originar o ácido eicosapentaenoico (C20:5n-

3 - EPA), ácido docosapentaenóico (C22:5n-3 - DPA) e ácido docosahexaenóico (C22:6n-3 - 

DHA) (Figura 3) (HORNSTRA, 2001). Essas reações enzimáticas acontecem na maioria dos 

tecidos, mas principalmente no retículo endoplasmático das células hepáticas originando os 

AGPI-CL (PAWLOSKY et al., 2003). 

Ambas as famílias de AGPI utilizam as mesmas vias de metabolização, competindo por 

ambas as enzimas, elongases e dessaturases, e, apesar da maior afinidade dessas pelos AGPI 

n-3, as taxas de conversão são influenciadas pela quantidade desses AGs (MORIMOTO et al., 

2005). Desse modo, a ingestão elevada de AGPI n-6 observada no padrão dietético ocidental 

resulta na baixa conversão dos AGPI-CL n-3 (PAWLOSKY et al., 2003).  
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Figura 3. Alongamento e dessaturação de ácidos graxos essenciais. 

Legenda. ELOVL, Elongase de Ácidos Graxos de Cadeia Muito Longa. 

Fonte. Adaptado de DE CASTRO; CALDER, 2018.  

 

Os AGPI-CL apresentam importante funcionalidade biológica, pois são precursores de 

eicosanoides que participam como reguladores e mediadores da inflamação, além de poderem 

afetar diretamente o metabolismo dos hepatócitos via síntese de hormônios e citocinas (DE 

CASTRO; CALDER, 2018). O processo de metabolização desses eicosanoides envolve a 

atividade das enzimas ciclooxigenase (COX) e lipooxigenase (LOX), que atuam tanto nos 

AGPI da família n-3 quanto n-6. Sendo assim, o AAR quando metabolizado pela enzima 



43 
 

 

COX-2 origina prostaglandinas (PG) da série 2 (PGE2 e PGD2) e leucotrienos (LT) da série 4 

(LTB4 e LTE4), quando metabolizado pela enzima LOX-5, ambos potencialmente pró-

inflamatórias (Figura 4) (DE CASTRO; CALDER, 2018).  

Quanto ao EPA, quando metabolizado pela COX-2 formam PG e tromboxanos (TX) 

da série 3 (PGE3 e TXB3), e pela LOX-5 originam LT da série 5 (LTB5), sendo estes 

biologicamente menos ativos no processo inflamatório comparadas aos da série par 

provenientes do AAR (Figura 4) (DE CASTRO; CALDER, 2018; CALDER, 2011). 

Entretanto, o EPA quando metabolizados pela COX-2 e LOX-5 origina resolvinas da série E 

(E1 e E2) que apresentam propriedades anti-inflamatórias e de resolução da inflamação. 

Quanto ao DHA, a metabolização pela LOX-5 origina neuroprotectinas D1 enquanto que, a 

ação da COX-2 e LOX-5 forma resolvinas da série D (Figura 4) (DE ROOS et al., 2009). 

 

 

Figura 4. Biossíntese de eicosanoides derivados do AAR, EPA e DHA. 

Legenda. PGs, prostaglandina; LTs, leucotrienos; COX, ciclooxigenase; LOX, lipooxigenase; 

AAR, ácido araquidônico; EPA, ácido eicosapentaenoico; DHA, ácido docosahexanoico. 

Fonte. Adaptado de DE CASTRO; CALDER, 2018.  
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2.3. AGPI n-3 e DHGNA 

 

Apesar dos inúmeros efeitos benéficos atribuídos ao consumo de fontes alimentares de 

AGPI n-3 (RONDANELI et al., 2020; KIM et al., 2016; SALA-VILA et al., 2016), o padrão 

dietético ocidental apresenta alta proporção da razão n-6:n-3 (20:1), ou seja, consumo elevado 

de alimentos ricos em AGPI n-6 e baixo de ômega 3 (SIMOPOULOS, 2016). Sendo assim, 

muitos pesquisadores se dedicam a avaliar os efeitos da suplementação com AGPI n-3 rico 

em EPA e DHA em diferentes doenças, incluindo a DHGNA (PARKER et al., 2019; 

BOWMAN et al., 2018; TOBIN et al., 2018; QIN et al., 2015; SPADARO et al., 2008; 

CAPANNI et al, 2006). Esses estudos têm demonstrando, melhora em parâmetros clínicos e 

metabólicos, tanto na esteatose simples quanto na EHNA (TOBIN et al., 2018; QIN et al., 

2015; SPADARO et al., 2008; CAPANNI et al, 2006). 

Em 2006, Capanni et al. em um ensaio clínico pioneiro, avaliaram os efeitos da 

suplementação com AGPI n-3 (proporção de 0,9/1,5 para EPA e DHA, respectivamente) em 

pacientes com DHGNA diagnosticados pela USG. Após 12 meses de intervenção, foi 

observada, redução significativa das concentrações plasmáticas de TGs, enzimas hepáticas 

(ALT, AST e GGT), glicemia de jejum, além do AAR e a relação n-6:n-3. Adicionalmente, 

houve uma melhora na ecotextura hepática com regressão da ecogenicidade e aumento do 

índice de perfusão doppler (CAPANNI et al., 2006). 

Spadaro et al. (2008) conduziram um ensaio clínico randomizado aberto, em indivíduos 

com DHGNA diagnosticada pela USG, submetendo-os à intervenção dietética baseada nas 

recomendações da American Heart Association (AHA) [restrição calórica de 25-30 kcal/kg; 

50% de carboidratos; 20% de proteínas e 30% de lipídios]. sendo que um grupo recebeu além 

da dieta, suplementação com AGPI n-3 (2g/dia) por 6 meses. Ao final do estudo, o grupo 

AGPI n-3, apresentou redução de ALT, GGT e TGs, fator de necrose tumoral- alfa (TNF-α) e 

homeostatic model assessment (HOMA-IR), aumento da lipoproteína de alta densidade 

(HDL-c), bem como, regressão completa na esteatose hepática (EH) em 33,4% e 50% no grau 

de EH. 

 Ainda em 2008, Zhu et al. realizaram um ensaio clínico randomizado, duplo-cego, 

controlado por placebo em pacientes com DHGNA (USG) associada à hiperlipidemia. No 
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referido estudo, foi utilizada intervenção dietética baseada também nas recomendações da 

AHA mais 2g de óleo de foca como fonte de AGPI n-3 fracionado em 3 doses diárias, ou 

dieta AHA mais 2g de placebo, ambos por 24 semanas. O grupo que recebeu AGPI n-3 teve 

redução da ALT, TGs e do escore total de sintomas, adicionalmente, 19,7% apresentaram 

padrão hepático normal avaliado pela USG, enquanto que, 53,0% tiveram redução geral dos 

parâmetros de EH (ZHU et al., 2008). 

Pouco depois, Tanaka et al. realizaram um estudo piloto com suplementação de EPA 

altamente purificado (2700mg/dia) por um período de 12 meses, em 23 indivíduos com 

EHNA confirmada por biópsia hepática. Observando redução da ALT, AGLs, TNF-α, 

ferritina sérica e tireodoxina. Não houve alterações no peso corporal, glicemia de jejum, 

insulina e adiponectinas. Ressaltando que, 7 dos 23 pacientes realizaram nova biópsia após o 

período de intervenção, e desses 6, apresentaram melhora da fibrose, balonização do 

hepatócito e inflamação lobular (TANAKA et al., 2008). 

Em 2010, Sofi et al., conduziram um ensaio clínico randomizado, controlado por 

placebo, em indivíduos com DHGNA diagnosticada pela USG, que receberam 6,5 mL de 

azeite por dia enriquecido com 0,83g de AGPI n-3 nas proporções (0,47 g de EPA e 0,24 g de 

DHA, n=6) ou a mesma dose de azeite não enriquecido (n=5) por 12 meses (SOFI et al., 

2010). Após o período de acompanhamento, o grupo que recebeu azeite enriquecido com 

AGPI n-3 apresentou redução dos parâmetros hepáticos (40,4% ALT; 35,3% AST; 27,2% 

GGT) e lipídicos (19,2% TGs), além do aumento, do HDL-c em 36,1% e da adiponectina em 

30,2%, bem como, do índice de perfusão hepática (IPH) mensurada pelo eco-doppler em 

26,7% (SOFI et al., 2010).   

 Em 2014, o estudo WELCOME (Wessex Evaluation of fatty Liver and Cardiovascular 

markers in non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) with OMacor thErapy), um ensaio 

clínico duplo cego, controlado por placebo, avaliou a eficácia da suplementação com AGPI n-

3 altamente purificado, na melhora de dois escores de fibrose hepática previamente validado e 

no percentual de gordura hepática avaliada por RMN em indivíduos com DHGNA, sobrepeso 

ou com obesidade. Por um período de 15 a 18 meses, os pacientes receberam, 4 g/dia de 

azeite de oliva (grupo placebo n=52) ou 4 g/dia de Omacor® (grupo intervenção, 1 g contém 

460 mg de EPA e 380 mg de DHA como éster etílico n=51), não havendo melhora nos 
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escores de fibrose hepática no grupo Omacor®, apesar de uma tendência para redução da 

esteatose hepática e, o enriquecimento de DHA em eritrócitos nesse grupo, foi associado a 

redução do percentual de gordura hepática (SCORLETTI et at., 2014).  

 Ainda em 2014, Sanyal et al., não observaram melhora histológica bem como, nos 

demais parâmetros avaliados (enzimas hepáticas, HOMA-IR, adiponectina, ácido hialurônico, 

proteína-C reativa (PCR)  ultra sensível, queratina-18, colágeno tipo IV, pró-peptídeo do pró-

colágeno tipo III), ao realizarem um ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado por 

placebo, multicêntrico em pacientes com EHNA,  ao suplementar  EPA etílico (EPA-E) em 

baixa dosagem (1800mg/EPA-E/dia; n=82) e alta dosagem (2700mg/EPA-E/dia; n=86) ou 

placebo (autores não referiram o conteúdo do placebo; n=75), por 12 meses. Apesar da 

ausência de diferença significativa nesses parâmetros, o grupo que recebeu alta dose de EPA-

E reduziu significativamente o TGs sérico comparado ao grupo placebo (SANYAL et al., 

2014). 

Com objetivo de avaliar a eficácia da suplementação com AGPI n-3 na EHNA, Li et al. 

conduziram um ensaio clínico randomizado não cego, em pacientes com EHNA confirmada 

por histologia e com sobrepeso ou obesidade. Por um período de 6 meses, os indivíduos 

receberam 50 mL de AGPI n-3, grupo intervenção (n=39) (proporção 1:1 de EPA e DHA na 

dieta diária), ou solução salina grupo controle (n=39). Adicionalmente, ambos os grupos 

seguiram uma dieta com baixo teor de gordura e carboidratos e foram orientados a praticar 

atividade física moderada por 30 minutos por pelo menos 5 vezes por semana. O grupo 

intervenção apresentou redução da ALT, AST, TGs, colesterol total, PCR, malonaldeído 

(MDA), colágeno tipo IV e pró-peptídeo do pró-colágeno tipo III comparados ao controle (LI 

et al., 2015). 

Com intuito de avaliar os efeitos da suplementação com AGPI n-3 sobre parâmetros 

metabólicos e histológicos, Argo et al. conduziram um ensaio clínico randomizado, duplo 

cego controlado por placebo com 37 pacientes, que foram alocados para receber óleo de peixe 

(3000mg/dia; cada cápsula com 1g continha, 70%  AGPI n-3 total como TGs, 35% de EPA, 

25% de DHA, 10% de outros AGPI n-3; n=17) ou placebo (3000mg/dia de óleo de soja + 8% 

de AGPI n-3; n=17), além de orientação pra prática de exercícios aeróbicos (150 

minutos/semana) e uma dieta hipocalórica (500–1000 calorias a menos do que o estimado 
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para a taxa metabólica basal baseada na idade, peso e percentual de gordura corporal inferior 

a 30% do total de calorias) por 1 ano. Após o período de intervenção, os autores não 

observaram diferença do NAFLD activity score (NAS) entre os grupos, entretanto, os 

indivíduos com peso aumentado ou estável suplementados apresentaram maior redução do 

conteúdo de gordura hepática (RMN) comparados ao placebo, bem como, uma redução 

significativa de gordura na análise pareada da morfometria de gordura verificada por exame 

de imagem, independentemente da variação do peso corporal (ARGO et al., 2015). 

Em um outro estudo duplo cego controlado por placebo, Qin et al. suplementaram óleo 

de peixe (4g/dia, totalizando 728 mg de EPA e 516 mg de DHA; n=40) ou placebo (4g óleo 

de milho/dia; n=40), em indivíduos com DHGNA e hiperlipidemia, por 3 meses. Após a 

intervenção, foi observado aumento dos níveis de EPA e DHA plasmáticos, bem como da 

adiponectina, e redução da glicemia de jejum, TGs, colesterol total, da Apolipoproteína B, 

TNF-α, LTB4, PGE2, ALT, GGT e fator de crescimento de fibroblastos 21 (FGF21) no grupo 

óleo de peixe (QIN et al., 2015). 

Dasarathy et al. realizaram um estudo duplo-cego controlado por placebo em diabéticos 

com EHNA diagnosticada por biópsia hepática. Os indivíduos foram alocados em dois 

grupos: AGPI n-3 (n=19), que receberam 2160 mg de EPA e 1440 mg de DHA diariamente e 

grupo placebo (n=18), que recebeu óleo de milho, ambos por 48 semanas. Os autores não 

observaram diferença no peso e na composição corporal, contudo, houve melhora da esteatose 

hepática e do NAS no grupo intervenção, enquanto que, no grupo placebo ocorreu piora da 

inflamação lobular (DASARATHY et al., 2015).  

Um ensaio clínico randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, realizado no 

Brasil por Nogueira et al. (2016) incluindo indivíduos com EHNA confirmada por biópsia 

hepática, não demonstrou melhora nos escores histopatológicos hepáticos após suplementação 

com mix de óleo de peixe e de linhaça contendo 0,945 gramas nas proporções (64% de AAL, 

16% de EPA e 21% de DHA) comparado ao grupo controle (óleo mineral) por um período de 

6 meses. Entretanto, houve melhora ou estabilização do NAS associado ao aumento do ALA 

no grupo intervenção e, surpreendentemente, no grupo controle correlacionado ao aumento do 

EPA e do DHA, sugerindo ingestão de fontes alimentares de AGPI n-3 nesse grupo 

(NOGUEIRA et al., 2016). 
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Recentemente, um ensaio clínico randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, 

realizado por Tobin et al. avaliou em indivíduos com DHGNA a eficácia do suplemento 

MF4637, um concentrado de AGPI n-3 de fonte marinha contendo 460 mg de EPA e 380 mg 

de DHA em cada 1g (n=87), comparado ao grupo placebo (n=89) que recebeu cápsulas com 

óleo de oliva. Ambos os grupos receberam 3 cápsulas de 1 g por dia por 24 semanas. A 

suplementação com AGPI n-3 promoveu, aumento significativo dos valores absolutos de 

EPA, DHA e do índice de ômega 3 em eritrócitos, ao passo que, no grupo controle, houve 

redução da AST, ALT, GGT e da razão n-6:n-3. Ademais, houve redução significativa do 

conteúdo de gordura hepática mensurada pela RMN em ambos grupos, mas sem diferença 

estatística entre esses (TOBIN et al., 2018). 

Dentre os estudos citados acima, houve uma diferença entre os resultados obtidos que 

variaram entre, ausência dos desfechos esperados, à melhora de parâmetros bioquímicos, 

antropométricos, clínicos e histológicos. Essas discrepâncias podem estar relacionadas a 

quantidade de AGPI n-3 em especial a proporção de EPA e DHA, o tempo de intervenção, 

bem como, à fatores genéticos como, por exemplo, polimorfismos que reduzem a resposta aos 

AGPI n-3 (WANG et al., 2018; ARENDT et al., 2015; NOBILI et al., 2013). Cabe ressaltar 

que, alguns estudos citados apresentam fragilidades metodológicas, como por exemplo, a falta 

de um grupo controle, a não descrição do placebo utilizado, a forma de randomização ou a 

falta de cegamento.   
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Quadro 4. Resumo dos principais estudos de suplementação com AGPI n-3 em adultos com DHGNA. 

 

Referência Desenho do estudo População Intervenção Desfechos avaliados Principais 

resultados 

Capanni et al., 2006 Estudo aberto 56 pacientes com 

DHGNA confirmada 

por USG 

 

Grupo intervenção 

(n=42) 

1g de óleo de peixe 

(EPA e DHA na 

proporção de 0,9/ 1,5) 

12 meses/1 vez dia 

Grupo controle 

(n=16) 

Recusaram 

intervenção 

 

Marcadores séricos 

de lesão hepática, 

TGs, glicemia de 

jejum, AGs, AAR e 

razão n-6/n-3 e 

alterações da gordura 

hepática e ecotextura 

(USG com doppler 

duplex e o IPH)  

↓ AST, ALT, GGT; 

↓ TGs e glicose em 

jejum 

↓ AAR 

↓ relação n-6 / n-3 

Melhora significativa 

no padrão hepático 

(USG) 

 

Spadaro et al., 2008 Estudo aberto 

randomizado 

40 pacientes com 

DHGNA confirmada 

por USG 

Grupo intervenção 

(n=20) 

Idem ao controle +  

Alterações na gordura 

hepática (USG), 

marcadores de lesão 

↓ ALT, GGT 

↓ TGs, TNF-α 

↓ HOMA-IR 
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  2g de AGPI n-3/dia 

ambos por 6 meses 

Grupo controle 

(n=20) 

25-30 kcal/kg e 50% 

de 1CHO, 20% de 

2PTN e 30% de 3LIP) 

Por 6 meses 

hepática, perfil 

lipídico, TNF-α, 

glicemia de jejum e 

RI (HOMA-IR) 

↑ HDL colesterol 

Regressão completa 

da EH em 33,4% e 

redução geral de 50% 

no grau de EH  

 

Zhu et al., 2008 Estudo randomizado 

controlado 

 

134 pacientes com 

DHGNA confirmado 

por USG associada à 

hiperlipidemia 

 

Dieta baseada em 

AHA com restrição 

calórica de 25-30 

kcal/kg por dia ambos 

os grupos 

Grupo intervenção 

(n=66) 

 2 g AGPI n-3/3 vezes 

/dia.  

Desfechos primários: 

EH avaliada por 

escores de sintomas, 

ALT e perfil lipídico 

(Na 8ª, 12ª, 16ª e 24ª 

semanas) 

Desfecho secundário: 

alterações EH (USG)  

(Na 12ª e 24ª 

↓ Escore total de 

sintomas, 

↓ ALT e TGs 

Regressão completa 

da EH em 19,7% e 

redução geral de 53% 

no grau de EH  
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Grupo controle 

(n=68) 

 2g placebo/3 vezes/ 

dia 

Por 24 semanas 

semanas) 

Tanaka et al., 2008 Estudo piloto 23 pacientes com 

EHNA confirmado 

por biópsia 

Grupo intervenção 

(n=23) 

2,7g de EPA 

altamente 

purificado/dia 

Por 12 meses 

Parâmetros 

bioquímicos e 

histologia hepática 

↓ ALT, AST 

↓ colesterol total 

↓ Ferritina 

↓ Tioredoxina 

↓ EH, fibrose, 

balonização dos 

hepatócitos e 

inflamação lobular 

Sofi et al., 2010 Randomizado 11 pacientes com 

DHGNA confirmado 

por USG 

 

 

Consumo de 

alimentos 

enriquecidos 

com AGPI n-3 (0,47g 

EPA + 0,24g de 

Ecotextura hepática 

mensurada por USG 

com doppler duplex e 

o IPH. Enzimas 

hepáticas, TGs e 

↓ ALT, AST e GGT 

↓ nível TGs 

↑ HDL colesterol 

↑ adiponectina 

↑ IPH 



52 
 

 

DHA) por 12 meses. 

Grupo intervenção 

(n=6) 

6,5 ml de azeite 

enriquecido/dia + 

dieta recomendada 

Grupo controle (n=5) 

dieta recomendada 

sem azeite 

enriquecido 

Por 12 meses 

níveis de 

adiponectina 

Scorletti et al., 2014 Estudo duplo-cego, 

randomizado, 

controlado por placebo 

103 pacientes com 

DHGNA confirmada 

por histologia  

 

Grupo de intervenção 

(n=51) 

Ésteres etílicos de 

AGPI-CL n-3 

purificado (1g: 

460mg de EPA e 380 

mg de 

Percentual de gordura 

hepática 

(espectroscopia de 

RMN) e escores de 

biomarcadores de 

fibrose hepática, 

quantificação de 

Tendência para 

melhorar o % de 

gordura hepática com 

DHA + EPA 

Nenhuma melhora 

nos escores de fibrose 

hepática 
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DHA), 4 g/dia. 

Grupo controle 

(n=52) 

4 g/dia de azeite 

Por um período de 15 

a 18 meses 

enriquecimento de 

DHA + EPA em 

eritrócitos por CG 

Sanyal et al., 2014 Estudo duplo-cego, 

randomizado, 

controlado por placebo 

243 pacientes com 

EHNA, escore de 

atividade NAFLD ≥ 

4, com escores 

mínimos de 1 para 

esteatose e 

inflamação, além de 

balonização ou 

fibrose pelo 

menos no 1º estágio 

 

Grupo EPA-E baixa 

dosagem (n=82) 

1800 mg/dia 

Grupo EPA-E alta 

dosagem (n=86) 

 2700 mg/dia 

Grupo controle (n= 

75) 

Não informado o que 

foi utilizado como 

placebo 

 

O desfecho primário: 

escore de atividade de 

NAS ≤ 3, sem piora 

da fibrose; ou 

diminuição do escore 

de atividade de NAS 

em ≥ 2 com 

contribuição de mais 

de 1 parâmetro, sem 

piora da fibrose. 

Desfechos 

secundários: Enzimas 

↓ de TGs 

Nenhum efeito do 

sobre EH, 

inflamação, 

balonização ou 

fibrose. 

Sem efeitos nas 

enzimas hepáticos, 

RI, adiponectina, 

queratina 18, PCR ou 

ácido hialurônico. 
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Por 12 meses hepáticas, RI, 

adiponectina, 

queratina 18, PCR-

US e ácido 

hialurônico  

Li et al., 2015 Estudo randomizado 

controlado por placebo 

78 pacientes com 

EHNA confirmada 

por biópsia 

Grupo intervenção 

(n=39) 

50 mL AGPI n-3 

Com proporção 1:1 

de EPA e DHA/por 

dia 

Grupo controle 

(n=39) 

Solução salina 

Ambos os grupos 

foram orientados a 

fazer exercícios 

físicos moderado (30 

Alterações 

histológicas (biópsia), 

enzimas hepáticas, 

perfil lipídico, 

marcadores de 

inflamação e 

oxidação 

↓ ALT / AST 

↓ TGs 

↓ Colesterol total 

↓ PCR (inflamação) 

↓ MDA (oxidação) 

↓ parâmetros 

fibróticos 
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minutos, pelo menos, 

5 dias/semana) + 

dietas com baixo teor 

de gorduras 

carboidrato 

Por 6 meses 

Quin et al., 2015 Estudo duplo-cego, 

randomizado, 

controlado por placebo 

70 pacientes com 

DHGNA associada à 

hiperlipidemia 

Grupo intervenção 

(n=36) 

4 g/d óleo de peixe 

(728 mg de EPA e 

516 mg de DHA) 

Grupo controle (n = 

34)   

4 g/d óleo de milho  

Por 3 meses 

Percentual de EPA e 

DHA plasmáticos 

(CG), perfil lipídico, 

glicose e insulina, 

enzimas hepáticas e 

citocinas  

↓ colesterol total e 

TGs 

↓ apolipoproteína B 

↓ glicose 

↓ ALT e GGT 

↑ Adiponectina 

↓ TNF-α 

↓ LTB4, 

↓ FGF21, 

↓ CK-18/M30  

↓ PGE2 

Argo et al., 2015 Estudo duplo-cego, 34 pacientes EHNA Grupo intervenção Histologia, RMN para Em indivíduos 
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randomizado, 

controlado por placebo 

confirmada por 

biópsia 

(n=17)  

3g/d (1g contém 35% 

de EPA, 25% de 

DHA e 10% de outros 

AGPI n-3)  

Grupo controle 

(n=17) 

 3g/d óleo de soja  

Por 12 meses 

avaliação quantitativa 

de gordura hepática, 

AST, ALT, colesterol 

total, colesterol LDL 

e HDL e TGs, AGL, 

insulina e glicose 

tratados com AGPI n-

3: ↓ EH avaliada por 

RMN (entre 

indivíduos com peso 

estável ou 

aumentado) 

Dasarathy et al., 

2015 

Estudo duplo-cego, 

randomizado, 

controlado por placebo 

37 pacientes com 

DHGNA e EHNA 

diagnosticados por 

biópsia  

Grupo intervenção 

(n=19)  

EPA + DHA 

purificado (2160 mg 

de EPA e 1440 mg de 

DHA)  

Grupo controle 

(n=18)  

Óleo de milho  

Desfechos primários: 

melhora de 2 pontos 

no NAS (biópsia) 

Desfechos 

secundários: enzimas 

hepáticas, RI, 

glicemia de jejum e 

HbA1C 

Ausência de 

resultados 

significativos 
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Por 48 semanas 

Nogueira et al., 

2016 

Estudo duplo-cego, 

randomizado, 

controlado por placebo 

50 pacientes com 

EHNA comprovada 

por biópsia 

Grupo intervenção 

(n=27)  

3 cápsulas/d (0,945g/ 

total, 64% de AAL, 

16% de EPA e 21% 

de DHA) 

Grupo controle (n = 

23) 

3 cápsulas/dia óleo 

mineral  

Por 6 meses 

Desfechos primários: 

AGs plasmáticos e 

NAS. Desfechos 

secundários: TGs, 

AST, ALT, GGT, 

perfil lipídico, 

glicemia em jejum, 

parâmetros 

antropométricos e IL-

6  

↑ AAL e EPA 

plasmáticos 

Melhora do NAS 

correlacionado com ↑ 

AAL plasmático 

↓ TGs 

 

Tobin et al., 2018 Estudo duplo-cego, 

randomizado, 

controlado por placebo 

176 pacientes com 

DHGNA previamente 

diagnosticado (EH) 

Grupo intervenção (n 

=87) 

3 cápsulas/1g cada 

(totalizando 1380g de 

EPA e 1140g de 

DHA)  

Índice de n-3, relação 

n-6:n-3, EPA e DHA 

em eritrócitos, 

conteúdo de gordura 

hepática (RMN) 

↑ índice de n-3 e 

de valores absolutos 

de EPA e DHA em 

eritrócitos 

↓ relação n-6: n-3 em 

eritrócitos 
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Grupo controle (n = 

89): 

 3 cápsulas/1g cada 

de azeite  

Por 24 semanas 

  

Fonte. Adaptado de YANG et al., 2019. 

Legenda. DHGNA, doença hepática gordurosa não alcoólica; USG, ultrassonografia; EPA, ácido eicosapentaenoico; DHA, ácido 

docosahexaenoico; TG, triglicerídeos; AGs, ácidos graxos; AAR, ácido araquidônico; IPH, índice de perfusão hepática; ↓, redução; AST, 

aspartato aminotransferase; ALT, alanina aminotransferase; GGT, gama glutamiltransferase; AGPI n-3, ácidos graxos poli-insaturados ômega-3; 

g, gramas; mg, miligramas; kcal, quilocalorias; kg, quilo; CHO, carboidratos; PTN, proteínas; LIP, lipídios; TNF-α, fator de necrose tumoral-

alfa; HOMA-IR, homeostatic model assentment- insulin resistance; ↑, aumento; HDL, lipoproteína de alta densidade; EH, esteatose hepática; 

AHA, American Heart Association; EHNA, esteatohepatite não alcoólica; RMN, ressonância magnética nuclear; CG, cromatografia gasosa; 

NAFLD, nonalcoholic fatty liver disease; NAS, NAFLD activity score; RI, resistência à insulina; PCR, proteína-C reativa; MDA, malonaldeído; 

LTB4, leucotrieno; FGF21, fibroblast growth fator 21; CK-18/M30, cytoqueratin-18/M30; PGE2, prostaglandina; LDL, lipoproteína de baixa 

densidade; HbA1C, hemoglobina glicada; IL, interleucina; AAL, ácido alfa-linolênico.
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2.4. miRNAs 

 

2.4.1. miRNAs: Visão geral  

 

Os miRNAs fazem parte do grupo de RNAs não codificantes de proteínas que atuam na 

regulação da expressão gênica a nível pós-transcricional. Essas pequenas moléculas de RNA 

de fita simples formadas por aproximadamente 19 a 24 nucleotídeos (AMBROS, 2004), 

foram descobertas em 1993 por Ambros et al. em nematóide Caenorhabditis elegans, desde 

então, a identificação de miRNAs em outras espécies como vírus, plantas e animais vem 

sendo contínua (LEE et al., 1993). Os miRNAs maduros identificados são incluídos no banco 

de dados online conhecido como miRBase (http://www.mirbase.org), que registra 

informações de  sequências e anotações de domínio público (KOZOMARA; GRIFFITHS-

JONES, 2011). De acordo com o miRBase, até o momento, em humanos, foram identificados 

2656 miRNA maduros (KOZOMARA; BIRGAOANU; GRIFFITHS-JONES, 2018), sendo 

estimando que esses pequenos RNAs regulem mais de um terço de todos os genes humanos, 

tornando-os uma das maiores classes de reguladores gênicos (HAMMOND, 2015).  

Os miRNAs, podem ser detectados tanto no meio celular quanto em fluidos biológicos 

como sangue, urina, saliva, entre outros (TURCHINOVICH et al., 2018). Além disso, 

comparado as espécies intracelulares, os miRNAs extracelulares apresentam alta estabilidade 

à temperatura ambiente por até 4 dias, congelamentos e descongelamentos, variações de pH e 

estado de ebulição (GALLO et al., 2012; ARROYO et al., 2011; WEBER et al., 2010; CHEN 

et al., 2008; MITCHELL et al., 2008). Desse modo, estudos tem utilizado os miRNAs 

extracelulares como biomarcadores para diagnóstico e prognóstico de doenças, bem como 

potenciais alvos terapêuticos (PARDINI et al., 2019; CHI et al., 2018; ZHU et al., 2018; 

VISHNOI; RANI, 2017). 

 

2.4.2. miRNA: Biogênese e mecanismo de ação 

 

A biogênese de miRNAs pode ocorre a partir de genes específicos de miRNA ou de 

regiões intrônicas, ou seja, regiões gênicas não codificantes de proteínas (BARTEL, 2004). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sequence_(biology)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Turchinovich%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30294278
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vishnoi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27826912
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rani%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27826912
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Essa síntese pode ocorrer ainda por duas vias, a canônica, que ocorre no núcleo celular, onde 

os genes de miRNAs são transcritos pela ação da enzima RNA polimerase II ou III originando 

um miRNA primário (pri-miRNA) (TAFRIHI; HASHEMINASAB, 2019). Posteriormente, o 

pri-miRNA sofre clivagem pelo complexo Drosha/DGCR8 composto pela enzima RNAse III 

(Drosha) e pela proteína ligadora de RNA dupla fita DGCR8 ainda no núcleo, formando uma 

molécula de dupla fita com estrutura de hairpin denominada precursor miRNA (pré-miRNA) 

(Figura 5 ) (VISHNOI; RANI, 2017).  

O pré-miRNA é transportado para o citoplasma por meio da exportina-5, onde sofre 

nova clivagem pelo complexo Dicer/TRBP formado pela enzima endoribonuclease Dicer e 

pela proteína ligadora de RNA-tar (TRBP) promovendo a remoção da alça stem-loop, 

originando um duplex composto de uma fita guia e uma fita passageira com aproximadamente 

19 a 24 nucleotídeos (TAFRIHI; HASHEMINASAB, 2019). Por conseguinte, a fita guia 

associa-se ao complexo de silenciamento de RNA induzido (RISC) formado pela proteína 

Argonauta (AGO) e pelo GW182 originando o miRNA maduro que irá ligar-se ao mRNA 

alvo (Figura 5) (TAFRIHI; HASHEMINASAB, 2019). Em animais, esse pareamento de 

bases do miRNA-mRNA ocorre aproximadamente entre o nucleotídeo 8 da sequência 5’ e o 

elemento de reconhecimento ocorre  preferencialmente na região 3’ não traduzida (3’ UTR) 

(MAHGOUB; STEER, 2016; BHAT; JARMOLOWSKI; SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA, 

2016).  

Desse modo, a depender do grau de complementaridade do pareamento entre o 

miRNA-mRNA alvo ocorrerá a degradação ou repressão translacional do mRNA 

(TAFRIHI; HASHEMINASAB, 2019). Especificamente, o mRNA será degradado quando a 

complementaridade de bases entre miRNA-mRNA for completa ou alta, enquanto que, a 

repressão translacional ocorre em casos de complementaridade insuficiente, ambas as formas 

inibirão a tradução de proteínas, e a fita complementar é degradada (Figura 5) (MAHGOUB; 

STEER, 2016; BHAT; JARMOLOWSKI; SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA, 2016). 

Adicionalmente, os miRNAs maduros também podem ser oriundos da via não canônica, via 

pela qual os miRNAs podem ser sintetizados independente do complexo Drosha/DGCR8 e 

Dicer (O'BRIEN et al., 2018). 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tafrihi+M&cauthor_id=30147022
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hasheminasab+E&cauthor_id=30147022
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vishnoi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27826912
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rani%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27826912
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tafrihi+M&cauthor_id=30147022
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hasheminasab+E&cauthor_id=30147022
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tafrihi+M&cauthor_id=30147022
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hasheminasab+E&cauthor_id=30147022
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mahgoub%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27171116
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steer%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27171116
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tafrihi+M&cauthor_id=30147022
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hasheminasab+E&cauthor_id=30147022
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mahgoub%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27171116
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steer%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27171116
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%27Brien%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30123182
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Figura 5. Biogênese de miRNA pela via canônica.   

Legenda. RNA Pol II/III, ácido ribonucleico polimerase II/III; Pri-miRNA, miRNA primário; 

DGCR8, DiGeorge syndrome critical region 8 gene; Pré-miRNA, miRNA precursor; TRBP, 

trans-activation response RNA-binding protein; AGO, proteína Argonauta; RISC, complexo 

de silenciamento induzido por RNA.  

Fonte. Adaptado de SONG et al., 2015.  

 

2.5.  miR-122 

 

O miR-122, é o miRNA mais abundante identificado em humanos, mais 

especificamente no fígado, onde sua expressão representa cerca de 70% do total de miRNAs 

hepáticos (LAGOS-QUINTANA et al., 2002). Sua primeira identificação, partiu da clonagem 

de miRNAs em tecidos de camundongos, onde os pesquisadores detectaram uma alta 

expressão desse pequeno RNA restrita ao fígado (LAGOS-QUINTANA et al., 2002). 

Corroborando esse achado, a hibridização do peixe zebra in situ manteve conservado a 

sequência do miR-122 em tecido hepático (WIENHOLDS et al., 2005), sendo sua expressão 

restrita à vertebrados, possivelmente, pela presença do fígado (JOPLING, 2012). 

Em humanos, a transcrição do miR-122 é realizada a partir de um longo RNA não 

codificante (hcr), localizado no cromossomo 18 que pode ser ativado por vários fatores de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Song%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25461956
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transcrição hepático como o fator hepatocítico nuclear alfa (HNF-α), que ativa a transcrição 

do pri-miR-122 (THAKRAL; GHOSHAL, 2015; JOPLING, 2012). Adicionalmente, a 

expressão desse miRNA também pode ser regulada pelo ritmo circadiano, especificamente 

pelo repressor transcricional REV-ERBα, que reprime a transcrição do pri-miR-122 (Figura 

6), possivelmente implicando na oscilação dos níveis de pri- e pré-miR122 de acordo com o 

ritmo diurno, ao passo que, os níveis do miR-122 maduro não oscilam significativamente, 

provavelmente pela meia vida longa (>24 horas) (GATFIELD et al., 2009), e pela 

estabilidade conferida com a adição de uma única adenosina à extremidade 3' do miR-122 

pela poli (A) polimerase não canônica Germ Line Development-2 (GLD-2) (D’AMBROGIO 

et al., 2012). Entretanto, apesar da estabilidade conferida ao miR-122 maduro, a oscilação de 

mRNA de genes alvos como o receptor ativado por proliferadores de peroxissoma beta e delta 

(PPAR-β e δ), sugere que o pool do miR-122 pré-existente funcione diferentemente do recém-

sintetizado (GATFIELD et al., 2009). 

 

 

Figura 6. Regulação transcricional do gene pri-miR-122 em humanos. 

Legenda. HNF-α, fator hepatocítico nuclear alfa. 

Fonte. Adaptado de JOPLING et al., 2012. 

 

O miR-122 tem emergido ao longo das últimas décadas, principalmente pela sua 

correlação com a progressão da DHGNA, sendo considerando um possível biomarcador 

sérico e potencial alvo terapêutico na doença hepática crônica (DHC) (JIN; CAI; QIU, 2019; 

XU et al., 2018; LIU et al., 2018). Além disso, tem sido demonstrado que esse pequeno RNA 
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regula genes envolvidos no metabolismo lipídico como, o 3-hidroxi-3-methyl-glutaril-CoA 

redutase - HMGCR, FASN, SREBP-1c e SREBP-2 (ESAU et al., 2006; KRÜTZFELDT et 

al., 2005). Nesse sentido, pesquisadores tem avaliado os efeitos da deleção do miR-122 em 

modelo animal, observando que, camundongos normais com deleção desse miRNA 

apresentam aumento da oxidação hepática de AGs e da proteína quinase ativada por AMP 

(AMP-activated protein kinase) (AMPK) e redução da síntese hepática de colesterol e AGs, 

além de redução do colesterol plasmático. Adicionalmente, ratos com obesidade induzida pela 

dieta, apresentaram redução de genes lipogênicos (ACC2, ATP citrato-liase - ACLY, SCD1, 

SREBP-1 e -2), seguida da redução do colesterol plasmático e melhora da EH (ESAU et al., 

2006). Resultados similares foram observados em primatas não humanos, onde o 

silenciamento do miR-122 promoveu redução do colesterol plasmático (ELMÉN et al., 2008).  

Entretanto, apesar desses resultados, não há sequência alvo do miR-122 para os genes 

citados anteriormente que regulam o metabolismo lipídico, sendo considerada uma regulação 

indireta (BASELGA-ESCUDEIRO et al., 2013). De acordo com Esau et al. (2006), algumas 

explanações poderiam justificar esses resultados. Uma das possibilidades é que, o miR-122 

regule negativamente o inibidor da transcrição desses genes, que é regulado positivamente 

após a deleção desse miRNA, outra possível explicação seria que a regulação negativa ou 

deleção do miR-122 resultaria em consequências para formação do complexo RISC e pela 

atividade de outros miRNAs (ESAU et al., 2006). Contudo, os mecanismos exatos 

permanecem desconhecidos. 

 

2.5.1. Expressão do miR-122 em indivíduos com DHGNA 

 

 Ao longo da última década, esses pequenos RNAs tem sido alvo de inúmeras 

pesquisas, devido sua importância em múltiplos processos fisiopatológicos incluindo a 

DHGNA (LIAO et al., 2020; HENDY et al., 2019; SHI et al., 2016; QUIAT; OLSON, 2013; 

FERLAND-MCCOLLOUGH et al., 2010). Esses estudos, têm demonstrado variações na 

expressão de muitos miRNAs, incluindo o miR-122, que tem sido positivamente 

correlacionado com a gravidade da DHGNA, sinalizando sua potencial acurácia para 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hendy%20OM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31908512
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quiat%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23281405
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olson%20EN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23281405
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferland-McCollough%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21118127
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utilização como biomarcador não invasivo (CAI et al., 2019; ZHU et al., 2018; 

DONGIOVANNI et al., 2018).  

De fato, tem sido demonstrado uma regulação positiva do miR-122 circulante na 

DHGNA, comparado a controles saudáveis e a gravidade da doença (JAMPOKA et al., 2018; 

AKUTA et al., 2016; BECKER et al., 2015; TAN et al., 2014; YAMADA et al., 2013). 

Nesse sentido, uma série de estudos vem sendo publicados ao longo da última década com 

objetivos muito semelhantes, avaliar o miR-122 como potencial biomarcador de diagnóstico e 

acompanhamento da DHGNA (Quadro 5). Em 2013, Yamada et al. encontraram resultados 

promissores quando compararam 331 indivíduos saudáveis à 92 pacientes com DHGNA, 

demonstrando expressão relativa do miR-122 significativamente maior comparado ao grupo 

controle (p = <0,001). Adicionalmente, com relação a gravidade da doença, foi observada 

menor expressão no grupo controle comparado ao grupo com EH moderada (p = 0,001), e na 

EH moderada comparada a EH grave (p = 0,005). 

Pouco depois, Miyaaki et al. (2014), demonstraram expressão relativa do miR-122 

significativamente maior em indivíduos com EH grave (>30%) comparando-os a EH 

moderada (<30%) (p = 0,002). Em 2016, Becker et al. observaram expressão relativa do miR-

122 significativamente menor em 61 indivíduos saudáveis comparados à 50 pacientes com 

EH (p <0,0001), e a 87 pacientes com EHNA (p <0,0001), além disso, foi menor no grupo EH 

comparado ao com EHNA (p <0,0001). 

Jampoka et al. (2018), encontraram maior expressão relativa do miR-122 em 58 

indivíduos com DHGNA versus 34 indivíduos saudáveis (p <0,001). O mesmo foi observado 

de acordo com a gravidade da doença onde, o grupo NAS ≥4 versus NAS <4 (p = 0,001), o 

grupo NAS ≥4 versus GC (p <0,001) e o NAS <4 versus GC (p = 0,048). Recentemente, 

Hendy et al. (2019), corroboraram os resultados citados anteriormente, demonstrando maior 

expressão relativa do miR-122 em 210 indivíduos com DHGNA comparados à 90 indivíduos 

saudáveis do grupo controle (p <0,001), assim como, EHNA comparado à EH (p = 0,005).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dongiovanni%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30544653
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Quadro 5. Resumo dos principais estudos que avaliaram a expressão relativa do miR-122 circulante em adultos com DHGNA. 

Referência País População do estudo Método de diagnóstico da 

DHGNA 

Principais resultados 

Yamada et al., 

2013 

Japão 311 indivíduos saudáveis (GC) 

92 indivíduos com DHGNA (EH 

moderada, n = 73; EH grave, n = 

19) 

 

Ultrassonografia de abdômen A expressão relativa do miR-122 foi 

significativamente maior na DHGNA 

comparado ao CG estratificados pelo 

sexo, em ambos (p <0,001). 

Comparando ao grau de EH, a expressão 

relativa do miR-122 foi 

significativamente maior na EH 

moderada vs GC (p = 0,001) e na EH 

grave vs EH moderada (p = 0,005). 

Miyaaki et al., 

2014 

Japão 52 indivíduos com DHGNA 

categorizados em, (EH moderada 

<33%) e (EH grave >33%) 

Ultrassonografia de abdômen 

e biópsia hepática 

O grupo EH grave apresentou expressão 

relativa do miR-122 significativamente 

superior ao grupo EH moderada (p = 

0,002).  

Becker et al., 

2015 

Alemanha 61 indivíduos saudáveis (GC) 

137 indivíduos com DHGNA e 

obesidade moderada ou grave (EH, 

FibroScan® e biópsia hepática A expressão relativa do miR-122 foi 

significativamente maior EH vs GC; 

EHNA vs GC e EHNA vs EH (p 

<0,0001). 



66 
 

 

n = 50; EHNA, n = 87) 

Jampoka et al., 

2018 

Tailândia 34 indivíduos saudáveis (GC) 

58 indivíduos com DHGNA   

Elastografia hepática 

Biópsia hepática 

A expressão relativa do miR-122 foi 

significativamente maior na DHGNA 

comparado ao GC (p <0,001), assim 

como na EHNA comparado aos sem 

EHNA avaliada pelo NAS (p = 0,001). 

 

Hendy et al., 

2019 

Egito 90 indivíduos saudáveis (GC) 

210 indivíduos com DHGNA (EH, 

n = 124; EHNA, n = 86). 

Ultrassonografia de abdômen 

e biópsia hepática 

A expressão relativa do miR-122 foi 

significativamente maior na DHGNA 

comparado ao GC (p <0,001), bem como 

na EHNA comparado à EH (p = 0,005). 

GC, grupo controle; DHGNA, doença hepática gordurosa não alcoólica; EH, esteatose hepática; EHNA, esteatohepatite não alcoólica; NAS, 

NAFLD activity score; 
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2.6. Modulação de miRNAs relacionados ao metabolismo lipídico por AGPI n-3  

 

Com base na expressão desregulada observada na DHGNA, assim como em outras 

doenças, pesquisadores tem avaliado a modulação de miRNAs por compostos dietéticos 

(vitaminas, AGPI n-3, curcumina, resveratrol, epigalocatequina galato, quercetina) como 

potencial alvo terapêutico (CIONE et al., 2019; KOLHE et al., 2018; BASELGA-

ESCUDEIRO et al., 2015; FIORINO et al., 2014). Dentre esses, o AGPI n-3 tem 

demonstrado resultados promissores na modulação desses pequenos RNAs relacionados ao 

metabolismo lipídico (ALBRACHT-SCHULTE et al., 2019; WANG et al., 2017; ORTEGA 

et al., 2015; KIM et al., 2015; BASELGA-ESCUDERO et al., 2013). 

Em ratos machos com dislipidemia e obesidade induzida por uma dieta de cafeteria 

(alto teor de gordura 23,4 % de lipídios (colesterol a 0,05%), 35,2% de carboidratos e 11,7% 

de proteínas), Baselga-Escudero et al. (2013), avaliaram os efeitos do DHA na expressão do 

miR-33a e do miR-122. Os animais foram agrupados em: dieta de cafeteria ad libitum versus 

dieta de cafeteria ad libitum mais DHA (515 mg v3-AGPIs/kg de peso corporal dissolvido em 

goma arábica), ambos os grupos foram acompanhados por um período de 3 semanas. Ao final 

do experimento, foi observado que, o grupo dieta de cafeteria apresentou uma regulação 

positiva para ambos os miRNAs enquanto que, no grupo dieta de cafeteria mais AGPI n-3 não 

houve aumento desses miRNAs concomitante a supressão do gene SREBP-2 hospedeiro do 

miR-33a. 

Posteriormente, utilizando cultura de células de enterócitos (caco-2), Gil-Zamorano et 

al. (2014), observaram que, o tratamento dessas células com DHA promoveu regulação na 

expressão de genes relacionados ao metabolismo lipídico como, FASN, SCD1, ACC1, entre 

outros.  Adicionalmente, observou-se modulação de 23 miRNAs, destacando o miR-30c e o -

192 em células caco-2 tratadas com AGPI n-3 comparadas aos enterócitos sem tratamento.  

Em indivíduos com obesidade, Ortega et al. (2015) avaliaram os efeitos de uma dieta 

isocalórica com as seguintes proporções, (55% a 60% de carboidratos, 15% de proteínas e 

30% de lipídios [10% AGS; 10% a 15% AGMI e 10% AGPI -  AGPI n-6 5% a 8% e AGPI n-

3 1% a 2%) mais suplementação com 30g/dia de nozes e amêndoas ( totalizando 2,02g de 

AGPI n-3 e 11,1g de AGPI n-6) por 8 semanas. A intervenção promoveu regulação negativa 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Albracht-Schulte%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30871035
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dos miR-328, miR-330-3p, miR-221 e miR-125a-5p e positiva do miR-192, miR-486-5p, 

miR-19b, miR-106a, miR-769-5p, miR-130b e miR-18a.  

Em 2018, Pahlavani et al. analisaram os efeitos da suplementação com EPA no tecido 

adiposo marrom (TAM) de ratos machos com dieta hiperlipídica. Os animais foram alocados 

em dois grupos semelhantes, onde um grupo recebeu dieta com alto teor de lipídios (45%/kg) 

e o outro a mesma dieta, porém suplementada com 6,57% kcal de EPA, ambos por 11 

semanas. Após esse período, o grupo que recebeu a suplementação apresentou regulação 

positiva em nove miRNAs identificados no TAM e outros seis foram negativamente 

regulados. Dentre os miRNA regulados, os pesquisadores destacam o miR-455-3p (genes 

alvos PPAR- γ, receptor 3 do fator transformador de crescimento beta (TGFβR3) e inibidor do 

fator indutor de hipóxia 1 alfa (HIF1αn)) e o miR-129-5p (genes alvos do fator de 

crescimento semelhante à insulina 2 (IGF-2) e proteína de resposta ao crescimento precoce 1 

(EGR-1)), ambos relacionados a termogênese. Além disso, a suplementação promoveu a 

regulação positiva do gene PPAR e negativa do fator nuclear kappa B (NF-κB). 

Recentemente, Albracht-Schulte, et al. (2019), verificaram regulação dos miR-19b-3p, 

miR-21a-5p em tecido hepático de camundongos alimentados com dieta hiperlipídica (45% 

kcal de gorduras) suplementada com EPA (36g/kg de éster metílico) comparados aos animais 

que receberam apenas dieta hiperlipídica. Além disso, os animais suplementados 

apresentaram redução das proteínas e dos mRNAs da FASN e ACC e aumento do mRNA do 

PPAR-α e da CPT1 e 2. Adicionalmente, os pesquisadores replicaram em células HepG2 de 

hepatoma humano, o estado inflamatório induzido pela dieta rica em gorduras no modelo 

animal utilizando TNF-α e adicionaram EPA, observando redução significativa dos mRNAs 

da FASN e ACC. Cabe ressaltar que, os miRNAs modulados nesse estudo participam da 

regulação de vias inflamatórias e do metabolismo lipídico.  

 

2.7. Modulação de miRNAs por AGPI n-3 na DHGNA 

 

Apesar das evidências de que a desregulação de miRNAs específicos estejam 

relacionados a gravidade da DHGNA e que, os AGPI n-3 atuam na modulação desses 

pequenos reguladores pós-transcricionais, há uma escassez de ensaios clínicos sobre essa 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Albracht-Schulte%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30871035
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temática. Na busca realizada nas principais bases de dados (Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online - MEDILINE, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde – LILACS, Scientific Electronic Library Online - SciELo), apenas um estudo foi 

encontrado. O trabalho foi conduzido por Wang e colaboradores, e avaliou os efeitos da 

suplementação com óleo de peixe na expressão de miRNAs hepáticos de ratos de linhagem 

Sprague-Dawley machos. Os animais foram alocados aleatoriamente em 3 grupos: grupo 

controle (n=10; dieta padrão com 10% de gordura kcal), grupo dieta ocidental (n=10; 45% de 

gordura e 2% de colesterol kcal) e grupo intervenção (n=10; dieta ocidental + 10% de óleo de 

peixe). Os animais foram alimentados ad libitum por 16 semanas (WANG et al., 2017). 

Posteriormente, foi analisado o perfil de miRNAs do tecido hepático desses animais, 

demonstrando que, 79 miRNAs identificados apresentavam diferenças na expressão entre os 

grupos dieta ocidental e grupo intervenção, sendo que, 28 tiveram regulação positiva e 51 

regulação negativa comparando o grupo intervenção ao que recebeu a dieta ocidental. 

Segundo os autores, os AGPI n-3 presentes no óleo de peixe podem contribuir para amenizar 

a DHGNA em ratos, por meio da modulação da expressão de miRNAs específicos que 

participam do controle da expressão de genes relacionados ao metabolismo lipídico e 

glicídico (WANG et al., 2017). 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 

Considerando o exponencial avanço da prevalência da DHGNA, bem como, o seu 

potencial evolutivo para formas inflamatórias fibrosantes como a EHNA, que pode culminar 

em cirrose hepática, aumentando a demanda por transplante hepático, além das limitadas 

estratégias de tratamento, baseadas em mudança do estilo de vida, que apresentam baixa 

adesão a longo prazo e o tratamento de comorbidades associadas, torna-se fundamental o 

desenvolvimento de estudos adicionais que visam contribuir com o enfrentamento dessa 

hepatopatia crônica. Tendo em vista que, os AGPI n-3 desempenham importantes funções 

metabólicas, contribuindo para melhora de parâmetros clínicos e antropométricos 

relacionados à DHGNA, e que recentemente tem sido relacionado a modulação da expressão 

de miRNAs associados ao metabolismo lipídico. Pretende-se gerar dados inéditos, a respeito 

dos efeitos da suplementação com óleo de peixe rico em DHA na expressão do miR-122 

circulante, parâmetros clínicos e bioquimicos de individuos com DHGNA, fortalecendo a 

produção científica a respeito desse tema. 
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4. PERGUNTA DO ESTUDO E HIPÓTESES 

 

4.1. Pergunta 

 

A suplementação com óleo de peixe rico em DHA, aumenta a concentração de AGPI 

n-3 em eritrócitos, modula a expressão do miR-122 e melhora variáveis clínicas e bioquímicas 

relacionadas à DHGNA? 

 

4.2. Hipóteses  

 

4.2.1. Hipótese nula (H0) 

 

A suplementação com óleo de peixe rico em DHA, não aumenta a concentração de 

AGPI n-3 em eritrócitos, não modula a expressão do miR-122 e não melhora variáveis 

clínicas e bioquímicas relacionadas à DHGNA. 

 

4.2.2. Hipótese alternativa (H1) 

 

A suplementação com óleo de peixe rico em DHA, aumenta a concentração de AGPI 

n-3 em eritrócitos adicionalmente, promove modulação na expressão do miR-122 e melhora 

variáveis clínicas e bioquímicas relacionadas à DHGNA. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo geral 

 

Avaliar os efeitos da suplementação com óleo de peixe rico em DHA, na expressão de 

miRNAs específicos circulantes, na concentração de ácidos graxos de eritrócitos, nas 

variáveis clínicas e antropométricas em pacientes com DHGNA. 

 

5.2. Objetivos específicos  

 

Avaliar em pacientes com DHGNA os efeitos da suplementação com óleo de peixe 

rico em DHA nos seguintes parâmetros: 

 

▪ Expressão do miR-122 circulante; 

▪ Concentrações dos AGPI de cadeia longa n-3 em eritrócitos; 

▪ Grau de esteatose e fibrose hepática avaliados pela elastografia hepática transitória 

utilizando o FibroScan®; 

▪ Enzimas (AST, ALT, GGT e FA); 

▪ Perfil lipídico (colesterol total, HDL, LDL e TGs); 

▪ Glicemia de jejum e hemoglobina glicada;  

▪ Indicadores antropométricos (índice de massa corporal (IMC), índice de adiposidade 

corporal, relação cintura estatura). 
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6. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

6.1. Delineamento e local do estudo 

 

Trata-se de um ensaio clínico randomizado duplo cego controlado por placebo, 

realizado entre janeiro de 2018 a fevereiro de 2020, que incluiu pacientes de ambos os sexos, 

com diagnóstico de DHGNA confirmada pela USG, atendidos no ambulatório de fígado do 

HUCFF. 

 

6.2. População do estudo 

  

Um total de 94 indivíduos foram considerados elegíveis, após uma criteriosa análise 

aos prontuários físicos durante atendimento ambulatorial de rotina. Desses, 44 atendiam aos 

critérios de inclusão e aceitaram participar, os 50 demais, recusaram a inclusão ou 

apresentavam critérios que impossibilitaram sua participação no estudo.  

 

6.2.1. Critérios de inclusão  

▪ Ter 19 anos de idade ou mais; 

▪ Diagnóstico de DHGNA por ultrassonografia abdominal. 

 

 6.2.2. Critério de exclusão 

 

▪ Hepatites virais; 

▪ Febre ou focos infecciosos; 

▪ Câncer com ou sem quimioterapia e radioterapia; 

▪ Doenças inflamatórias do trato gastrointestinal; 

▪ Transplante, trauma, cirurgia ou internação hospitalar nos últimos 30 dias; 

▪ Uso de esteroides ou anti-inflamatórios não esteroides ou agentes imunomoduladores 

ou antibióticos; 
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▪ Uso de suplemento de AGPI n-3 nos últimos 3 meses anteriores ao estudo; 

▪ Gravidez e lactação; 

▪ Ingestão de álcool superior a 20g/dia para mulheres e 30g/dia para os homens. 

 

6.3. Determinação da amostra 

 

Foram considerados os seguintes parâmetros: nível de significância α = 5% (bilateral), 

poder do teste 1-β = 80% e diferença esperada no delta absoluto dos parâmetros bioquímicos 

entre os grupos relativamente "grande" (tamanho do efeito > 1,0). O número mínimo foi de 14 

casos por grupo. Assumindo um percentual de perda de até 20%, chegou-se a 44 pacientes 

para o estudo. 

 

6.4. Desenho do estudo 

 

Inicialmente, foi realizada uma análise criteriosa dos prontuários de pacientes 

atendidos no ambulatório de fígado do HUCFF, para identificar indivíduos elegíveis. 

Posteriormente, esses pacientes foram abordados durante a consulta de rotina com o médico, e 

foram informados sobre os objetivos da pesquisa, sendo convidados a participar do estudo. 

Aqueles que aceitaram, foram orientados a retornar no dia e horário marcado para prosseguir 

com o protocolo da pesquisa. No dia previamente marcado, determinado como tempo 0 (T0), 

os pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), coletaram 

amostras de sangue, realizaram o FibroScan®, foram submetidos a avaliação antropométrica e 

receberam 2 frascos contendo as cápsulas e as orientações de uso e armazenamento. Os 

mesmos, foram orientados a buscar outros 2 frascos dois meses após o início da intervenção, e 

novamente no quarto mês para retirar os 2 últimos frascos (Figura 7), sendo orientados a 

entregar os frascos anteriores para controle das sobras.  

Após 6 meses de acompanhamento determinado como tempo 1 (T1), os pacientes 

repetiram todas as análises do T0. Adicionalmente, os prontuários foram analisados para 

obtenção dos dados bioquímicos solicitados como parte de rotina em ambos os tempos 

(Figura 7). Cabe ressaltar que, todos os indivíduos foram orientados a manter seu estilo de 
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vida habitual, ou seja, mantiveram o padrão dietético e de atividade física seguidos anterior ao 

início da pesquisa. 

 

Figura 7. Fluxograma do protocolo do estudo. 

Legenda. TCLE, termo de consentimento livre e esclarecido; CG, cromatografia gasosa; 

miRNAs, microRNAs. 

 

6.5. Randomização 

 

A randomização foi realizada utilizando um sistema disponível no site 

http://www.random.org, disponibilizado gratuitamente na internet. Feita em blocos de 1:1 por 

uma farmacêutica independente ao estudo. Todos os demais, entre pacientes e pesquisadores 

ficaram cegos para o tratamento fornecido. A lista de randomização só foi acessada ao final 

da intervenção de todos os participantes. Após a randomização, os pacientes foram alocados 

em um dos grupos descritos abaixo: 

 

http://www.random.org/


76 
 

 

Grupo I - Suplementação com óleo de peixe: 13 pacientes, receberam 3 cápsulas 

contendo 1 grama de óleo de peixe totalizando aproximadamente 1.509 mg de DHA e 306 mg 

de EPA por dia durante o período de 06 meses.  

Grupo II- óleo de oliva (PLACEBO): 11 pacientes, receberam 3 cápsulas contendo 1 

grama de óleo de oliva refinado com cerca de 2.250 mg de ácido oleico uma vez ao dia 

durante o período de 06 meses. 

 

6.6. Características das cápsulas utilizadas e adesão à suplementação 

 

Os suplementos de AGPI n-3 continham óleo de peixe, além de vitamina E em 

pequena quantidade, para evitar a oxidação das duplas ligações dos AGPI n-3. As cápsulas 

eram compostas por gelatina, água purificada e umectante glicerina, cada cápsula continha 

aproximadamente 503 mg de DHA e 102 mg de EPA.  Quanto ao placebo, foi utilizado óleo 

de oliva (Olea europaea), contendo aproximadamente 750 mg de ácido oleico refinado cada, 

além de quantidade menores de ácido palmítico e AL. Cabe ressaltar que, ambas as cápsulas, 

eram macias e de coloração amarelada, sem nenhuma codificação, mantendo o cegamento 

duplo.  

Cada frasco continha 90 cápsulas, e a aderência da ingestão das cápsulas foi avaliada 

mensalmente, no período de atendimento ambulatorial ou por contato telefônico, pelo 

controle entre a quantidade de cápsulas fornecidas e as sobras. A utilização das cápsulas foi 

suspensa na impossibilidade do uso do trato gastrointestinal e no caso de diarreias (3 ou mais 

evacuações líquidas ao dia), sendo reintroduzida após a melhora do quadro clínico dentro de 7 

dias. Os pacientes foram orientados a manter a ingestão habitual. 

  

6.7. Coleta de sangue 

 

Os participantes foram submetidos a coleta de sangue periférico por profissional 

devidamente treinado, utilizando 2 tubos distintos, 1 contendo ácido etilenodiamino tetra-

acético (EDTA) e outro sem anticoagulante, após jejum noturno de 12 horas em tubo 

vacutainer®.  Esses tubos foram colocados em centrifuga por 15 minutos a 3000 rotações por 
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minuto (rpm) para separação do plasma, eritrócitos e do soro, ambos foram armazenados em 

freezer -80ºC para as posteriores análises. Aos eritrócitos, foram adicionados 100μL da 

solução de ditionito de sódio 9,57% (p/v) para evitar a oxidação das duplas ligações dos AGPI 

(BROEKHUYSE, 1974).  

 

6.8. Análises para quantificação da expressão relativa do miR-122 

 

6.8.1. Extração do RNA total  

 

O RNA total foi extraído da amostra de plasma, utilizando o kit miRNeasy 

serum/plasma (Quiagen, Alemanha), conforme orientações do fabricante. Inicialmente, as 

amostras foram descongeladas e 200μl do plasma foram transferidos para um novo tubo 

eppendorf de 1,5mL livre de nucleases e adicionado 1000μl de Qiazol Lysis, posteriormente 

os tubos foram agitados vigorosamente e incubados a temperatura ambiente (15-25ºC) por 5 

minutos (Figura 9). Em seguida, foram adicionados 3,5μl do controle spike (miRNA-39 

sintético, Caenorhabditis Elegans -cel-miR-39; Qiagen, Alemanha) na concentração de 1,6 

x108 cópias/μl).  

Logo após, foram acrescidos 200μl de clorofórmio (Merk, Alemanha) e os tubos 

foram agitados vigorosamente por 15 segundos e novamente incubados a temperatura 

ambiente por 3 minutos. Após esse período, os eppendorfs foram centrifugados durante 15 

minutos sob força de 12.000 x g à 4ºC para separação da fase aquosa (fase superior que 

contém o RNA total), que foi transferida para um novo tubo eppendorf de 1,5mL livre de 

nucleases e adicionado 1,5 vezes o volume de etanol PA (Merk, Alemanha) para precipitação 

do RNA. Após homogeneização, foram transferidos 700μl para a coluna RNeasy MinElute 

(Qiagen, Alemanha) e centrifugado sob força ≥8000 x g por 15 segundos à temperatura 

ambiente, descartando o fluxo (Figura 8). 

Posteriormente, foram realizadas lavagens da coluna RNeasy MinElute (Qiagen, 

Alemanha) adicionando 700μl do tampão Buffer RWT e centrifugado por 15 segundos sob 

força ≥8000 x g, descartando o fluxo. Outro tampão foi adicionado a coluna RNeasy 

MinElute (Qiagen, Alemanha), 500μl de Buffer RPE e centrifugado por 15 segundos sob 
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força ≥8000 x g, desprezando o fluxo, e adicionado 500μl de etanol à 80% à coluna RNeasy 

MinElute (Qiagen, Alemanha) seguido centrifugação por 2 minutos sob força ≥8000 x g, 

descartando o fluxo e o tubo de coleta (Figura 8). 

Para finalizar, à coluna RNeasy MinElute (Qiagen, Alemanha) foi submetida a 

centrifugação velocidade máxima por 5 minutos para secar a membrana, descartando o fluxo 

e o tubo de coleta. Um novo tubo eppendorf de 1,5ml foi acoplado à coluna RNeasy MinElute 

(Qiagen, Alemanha) e 14μl de água livre de RNAse foram adicionados na coluna para eluir o 

RNA (Figura 8). A coluna RNeasy MinElute (Qiagen, Alemanha) foi centrifugada 

novamente por 1 minuto, e o tubo eppendorf contendo o RNA total foi armazenado em 

freezer -30C. Essa análise, assim como as etapas posteriores referentes aos miRNAs, foram 

realizadas no Laboratório Fisiopatologia Clínica do Instituto de Nutrição da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

Figura 8. Descrição esquemática das etapas da extração de RNA total. 

Fonte. Adaptado de Lu; Rothenberg, (2018). 

 

6.8.2. Síntese da primeira fita de ácido desoxirribonucleico DNA complementar (cDNA) 

 

 Para reação de transcrição reversa, o DNA complementar (cDNA) foi obtido 

utilizando o kit TaqMan® Advanced miRNA Assays (Applied Biosystems, Foster City, 

California, USA) seguindo os protocolos propostos pelo fabricante. Para tal, as amostras de 

RNA total foram descongeladas, e 2μl foram colocados em um tubo eppendorf livre de 

nucleases de 0,2ml mais 3μl do Poly(A) Reaction Mix contendo: 0,5μl de 10x Poly(A) 

Buffer; 0,5μl de ATP; 0,3μl Poly(A) Enzyme e 1,7μl de RNase-free water (Figura 9A). Os 
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microtubos com volume de 5μl foram submetidos ao termociclador Veriti® (Applied 

Biosystems, Foster City, California, USA), com as configurações, 37ºC por 45 minutos, 65ºC 

por 10 minutos e por fim 4ºC até a retirada das amostras. 

 

6.8.3. Reação de ligação com adaptador 

 

Posteriormente, foram adicionados 10μl ao tubo com volume inicial (5μl) do Ligation 

Reaction Mix contendo: (5x DNA ligase Buffer 3μl; 50% PEG 8000 4,5μl; 25x Ligation 

Adaptor 0,6μl; RNA Ligase 1,5μl; RNase-free water 0,4μl) (Figura 9B), sendo novamente 

submetidos a ciclos padrões no termociclador (16ºC por 60 minutos e posteriormente 4ºC).  

 

6.8.4. Reação de transcrição reversa (RT) 

 

Em seguida, a reação de transcrição reversa foi realizada adicionando 15μl do RT 

Reaction Mix contendo: (5x RT Buffer 6μl; dNTP Mix [25Mm each] 1,2μl; 20x Universal RT 

Primer 1,5μl; 10x RT Enzyme Mix 3μl e RNase-free water 3,3μl) totalizando um volume de 

30μl (Figura 9C). Os tubos foram submetidos à mais ciclos no termociclador com as 

configurações, (42ºC por 15 minutos; 85ºC por 5 minutos e finalizando com 4ºC). As 

amostras foram armazenas em freezer -30ºC até a etapa de pré-amplificação. 

 

6.8.5. Reação de Pré-Amplificação 

 

 Seguindo os protocolos do fabricante, as amostras de RT foram pré-amplificadas 

utilizando o kit TaqMan® Advanced miRNA Assays (Applied Biosystems, Foster City, 

California, USA) totalizando um volume de 50μl ao final dessa etapa, sendo este constituído 

por 5μl da RT e 45μl do miR-Amp Reaction Mix contendo: (2x miR-Amp Master Mix 25μl; 

20x miR-Amp Primer Mix 2,5μl; RNase-free water 17,5μl (Figura 9D). Para finalizar, as 

amostras novamente submetidas ao termociclador ocorrendo 1 ciclo de 5 minutos a 95ºC, 14 

ciclos 3 segundos à 95ºC, 14 ciclos de 30 segundos a 60ºC, 1 ciclo de 10 minutos à 99ºC e 1 

ciclo de 4ºC. Ao final as amostras foram armazenadas no freezer -30ºC até a realização da 
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reação em cadeia da polimerase quantitativo em tempo real (qRT-PCR). As etapas 6.7 à 6.11 

foram realizadas no Laboratório de Fisiopatologia Clínica e no laboratório do Instituto de 

Nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 
Figura 9. Preparação do modelo de cDNA.  

Legenda. (9A) A partir de uma amostra de RNA total, a enzima polimerase poli (A) é usada 

para adicionar adenosina à extremidade da cauda 3' do miRNA. (9B). O miRNA com cauda 

poli (A) sofre ligação do adaptador na extremidade 5'. O adaptador atua como o local de 

ligação do iniciador direto para a reação miR-Amp. (9C). Um iniciador de transcrição reversa 

universal se liga à cauda 3' poli (A) e o miRNA é transcrito reversamente. (9D). Iniciadores 

de avanço universal e reversos aumentam o número de moléculas de cDNA. 

Fonte. Adaptado de TaqMan® Advanced miRNA Assays USER GUIDE. 

 

6.8.6. Preparação da placa para reação em cadeia da polimerase quantitativo em tempo real 

(qRT-PCR)  

 

 Para essa etapa, foram utilizadas placas MicroAmp™ Fast Optical 96-Well Reaction 

Plate 0,1 mL (Applied Biosystems™, Thermo Fisher Brand, Foster City, CA, USA), e o kit 
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TaqMan® MicroRNA Assays 20x (Thermo Fisher Scientific) com a sonda específica para o 

hsa-miR-122-5p, além do hsa-miR-451 usado como normalizador, em triplicata. (Tabela 2). 

Sendo assim, cada reação (poço), continha 7,5μl do TaqMan® Fast Master Mix [2x], 0,75μl 

do TaqMan® Advanced miRNA Assay [20x] e 4,75μl de água livre de RNase, mais 2μl do 

cDNA obtido previamente, totalizando um volume de 15μl em cada poço. As placas foram 

seladas utilizando uma cobertura adesiva específica (MicroAmp™ Clear Adhesive Film, 

Applied Biosystems™, Thermo Fisher Brand, Foster City, CA, USA), e centrifugadas por 1 

minuto à 1.200 rpm para homogeneizar o conteúdo das placas. 

 Adicionalmente, utilizou-se uma amostra calibradora em todas as placas, sendo o 

cDNA de um mesmo paciente do grupo controle que foi excluído. Por fim, foi utilizado um 

controle negativo com 1μl de água livre RNase mais 7,5μl do TaqMan® Fast Master Mix [2x], 

0,75μl do TaqMan® Advanced miRNA Assay [20x] (sonda específica) e 4,75μl de água livre 

de RNase, para verificar possíveis contaminações nas amostras. 

Posteriormente, as placas foram dispostas no equipamento StepOnePlus System 

(Applied Biosystems, Thermo Fisher Brand, Foster City, CA, USA), para etapa do qRT-PCR 

em tempo real seguindo as condições de ciclo de acordo com o protocolo do fabricante. Essa 

etapa foi realizada no Laboratório de Bioquímica Nutricional do Instituto de Nutrição Josué 

de Castro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

6.8.7. Análise da expressão relativa do miR-122 

  

 A expressão relativa do miR-122 foi calculada baseando-se em uma amostra 

calibradora controle, depois que os valores do Cycle Threshold (CT) foram normalizados pelo 

calibrador interno miR-39. Os resultados foram analisados utilizando o método delta delta CT 

(∆∆CT) (LIVAK, SCHMITTGEN, 2001). 

 

Tabela 2. Sequência dos miRNAs utilizados. 

Sequência  

hsa-miR-122-5p UGGAGUGUGACAAUGGUGUUUG 

hsa-miR-451a AAACCGUUACCAUUACUGAGUU 
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6.9. Determinação do perfil de ácidos graxos de eritrócitos 

 

As amostras de eritrócitos foram submetidas à extração lipídica, saponificação e 

metilação direta alcalina utilizando a adaptação do método proposto pela American Oil 

Chemist’ Society AOCS 2b-11 (2017). Inicialmente foram pesados cerca de 4-5 mg de padrão 

interno C13:0 (Sigma‑Aldrich, Saint Louis, MO, USA) em pó e adicionado ao tubo pirex 

previamente higienizado. Posteriormente, adicionou-se aproximadamente 100 mg de 

eritrócitos ao tubo contendo o padrão ácido tridecanoico (C13:0). Na capela, foi acrescentado 

5mL de hidróxido de sódio (NaOH) 0,5M em metanol aos tubos, que foram fechados e 

vertidos manualmente. Logo após, os tubos foram submetidos ao banho maria por 15 minutos 

à 100º C sob agitação de 3-4 rpm.  

Após esse período, os tubos foram resfriados em um isopor com gelo e levado 

novamente para a capela, onde foram adicionados 5mL de trifluoreto de boro (BF3) diluído à 

14% em metanol, fechando novamente os tubos e submetendo-os ao banho maria na mesma 

temperatura e agitação por 2 minutos. Posteriormente, os tubos foram novamente resfriados 

em um isopor com gelo e levados para a capela, onde adicionou-se 5mL de hexano, 3mL de 

cloreto de sódio (NaCl) saturado, para iniciar a precipitação. Os tubos foram vertidos 

gentilmente, e cobertos com papel alumínio para evitar a oxidação dos AGs, sendo mantidos 

em repouso por aproximadamente 2 hora, para separar as 2 fases. A fase superior (onde 

encontram-se os AGs metilados), foi recolhida utilizando pipeta pasteur estéril e filtrada em 

algodão desengordurado e sulfato anidro, sendo transferido para o vial que continha 50mg de 

sulfato de sódio. 

Os ésteres metílicos foram quantificados por cromatografia gasosa e os AGs, 

separados em coluna capilar de sílica fundida SP-2560 de bis-cianopropil polisiloxano 

(Sulpeco Inc., PA, USA), com comprimento de 100m x 0,25μm x 0,20μm de diâmetro 

interno. Foram obedecidas as seguintes condições de operação: temperatura programada da 

coluna foi estabelecida em 100ºC com uma taxa de aumento de 3ºC/minuto, alcançando a 

temperatura de 140ºC. A taxa de aumento da temperatura foi de 0,5ºC/minuto até alcançar 

170ºC e, em seguida, de 3,2ºC /minuto até 220ºC, permanecendo nesta temperatura por 35 

minutos.  
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A temperatura de injetor foi de 250ºC, os fluxos de gases (Linde Gases, RJ, BR) foram 

de 0,75 mL/minuto para o gás de arraste (hidrogênio), 25 mL/minuto para o gás auxiliar 

(nitrogênio), e 30 mL/minuto e 400 mL/minuto para o hidrogênio e para o ar sintético da 

chama, respectivamente. Os AGs foram identificados pela comparação entre os tempos de 

retenção de padrões puros de ésteres metílicos de AGs (EMAG) e os tempos de retenção dos 

componentes separados das amostras.  

Foram analisados, os AGPI n-3 no Laboratório de Bioquímica Nutricional do Instituto 

de Nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ, utilizando um cromatógrafo 

Hewlett-Packard (Agilent) Modelo GC 7693A FID/ com um injetor automatizado 7673 (Palo 

Alto, CA), equipado com detector de chama ionizável e um software Chemstation A.08.03 

(Agilent Technologies). Adicionalmente, foi calculado o índice de ômega 3 pela soma do 

EPA e do DHA de eritrócitos 

 

6.10. Avaliação de indicadores bioquímicos 

 

Foram feitas consultas aos prontuários físicos e eletrônicos para obtenção dos seguintes 

resultados bioquímicos: ALT, AST, FA, GGT, glicose, hemoglobina glicosilada, TGs, 

colesterol total, LDL, HDL.  

 

6.11. Avaliação da esteatose e da fibrose hepática pela elastografia transitória hepática 

pelo FibroScan® 

 

A esteatose e a fibrose hepática foram avaliadas por meio da elastografia transitória 

hepático pelo equipamento de FibroScan® modelo 502 (Echosens, Paris) com as sondas 

modelos M e XL (profundidade das medidas variando entre 25 e 65 mm e 35 e 75 mm, 

respectivamente), projetadas para o FibroScan®. O exame foi realizado por operador 

experiente e treinado para realização do método. A medida da elastografia transitória hepática 

foi realizada com o paciente em decúbito dorsal, com o braço direito em abdução máxima. O 

local para a obtenção da medida da rigidez hepática foi entre o sexto e sétimo espaço 

intercostal na linha axilar média (ZHANG; WONG; WONG, 2020).  



84 
 

 

Os exames foram registrados quando 10 medidas válidas foram obtidas, com 

percentual de sucesso superior a 60% e intervalo interquartil (IQR)/ valor da rigidez média 

inferior a 30 %. O valor mediano foi considerado representativo da medida da elasticidade do 

fígado. Os resultados foram expressos em kilopascals (kPa), variando de 1,5 a 75 Kpa, com 

precisão de 0,5 Kpa. A medida da atenuação pelo CAP foi simultaneamente avaliada no 

momento do exame com ambas as sondas. Os resultados foram expressos em decibéis por 

metro (dB/m), variando de 100 a 400 dB/m, com precisão de 5 dB/m (GOMEZ-

DOMINGUEZ et al., 2006). 

 

6.12. Avaliação antropométrica  

 

Para avaliação antropométrica, foram aferidos parâmetros de peso corporal, estatura, 

perímetro da cintura, perímetro do quadril, circunferência do pescoço e calculado o IMC, 

razão cintura/estatura e o índice de adiposidade corporal. O peso atual foi obtido por meio de 

uma balança mecânica da marca Welmy® modelo 104 A, com capacidade máxima de 300 kg 

e precisão de 100 g.  

A estatura foi aferida por meio do estadiômetro tipo plataforma, graduado em décimos 

de centímetros com o paciente descalço, sem chapéu, adereços ou gorro. Para aferição o 

paciente foi posicionado verticalmente com braços estendidos ao longo do corpo, ombros 

relaxados com os calcanhares juntos e, a cabeça posicionada no plano de Frankfurt. O 

procedimento foi repetido por duas vezes, e uma terceira vez nos casos com diferença maior 

do que a variação permitida entre as duas primeiras. O valor da altura foi registrado com 

aproximação de 0,5 cm. O cálculo do IMC foi realizado por meio da fórmula Quetlet: IMC 

(kg/m2) = Peso atual (kg)/Estatura2.  

O perímetro da cintura foi aferido utilizando uma fita métrica flexível e inelástica, com 

precisão de 0,1 centímetros. Os indivíduos estavam na posição ereta, com abdômen relaxado, 

braços estendidos ao longo do corpo e pês afastados um do outro. Foram feitas 3 medidas 

circundando o ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca e calculada a média em 

centímetros (cm) (LOHMAN et al., 1988). A razão cintura/estatura (RCEst) foi obtida pela 

divisão entre o perímetro da cintura (m) e estatura (m). Essa medida tem sido considerada um 
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indicador de obesidade abdominal. Adicionalmente, foi calculado o índice de adiposidade 

corporal (IAC) proposto Bergman et al. (2011), utilizando a seguinte fórmula: IAC = 

[Quadril/(altura x √altura)] – 18.   

 

6.13. Análises estatísticas  

 

Os dados foram analisados utilizando o software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versão 21.0. O teste Shapiro-Wilks foi realizado para avaliar a normalidade 

dos dados que apresentou distribuição não normal. As comparações entre as variáveis basais 

entre o grupo placebo e AGPI n-3, foram feitas utilizando o teste Mann-Whitney para 

variáveis numéricas ou Qui-quadrado de Person para variáveis categóricas. As diferenças 

entre os períodos basal e após 6 meses de intervenção entre o grupo placebo e AGPI n-3, 

foram avaliadas pelo teste Wilcoxon signed rank. As variáveis foram expressas em mediana e 

intervalo interquartílico (IQR) para dados numéricos e frequência (n) e percentual (%) para 

dados categóricos. O critério de determinação de significância adotado foi o nível de 5%. 

 

6.14. Aspectos éticos  

 

O protocolo deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUCFF, 

nº 2.193.438. A inclusão de cada indivíduo foi feita mediante autorização formal, por meio da 

assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 1) após esclarecimentos 

sobre os objetivos e procedimentos do projeto por parte do pesquisador, de acordo com a 

Resolução nº 466 de 12/12/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Adicionalmente, o 

protocolo do estudo foi registrado e aprovado ReBEC número RBR-8dp876. 

O projeto do presente estudo recebeu financiamento da Fundação de Amparo a 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) referente aos editais: 

▪ Jovem Cientista do Nosso Estado, nº do protocolo E-26/203.250/2017 

(234152).  

▪ Apoio às Instituições de Ensino e Pesquisa Sediadas no Rio de Janeiro, nº do 

protocolo E-26/010.100978/2018.  
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▪ Adicionalmente, recebeu financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), edital Print nº.41/2017. 

Os dados e resultados serão mantidos em sigilo, sendo apresentados em conjunto em 

eventos e publicações científicas, não sendo possível a identificação dos indivíduos que 

participarão do estudo. Os resultados são de exclusiva responsabilidade do pesquisador e de 

sua equipe de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A seção de resultados e discussão encontra-se no artigo elaborado para esta tese de doutorado. 

 

 

Artigo 1: Impact of long-term supplementation with fish oil in individuals with non-alcoholic 

fatty liver disease- Double blind randomized placebo controlled clinical trial. 

 

 

 

 

(Impacto da suplementação de longo prazo com óleo de peixe em indivíduos com doença 

hepática gordurosa não alcoólica - Ensaio clínico duplo-cego randomizado controlado por 

placebo)  
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7.1. Artigo 1 

Cansanção, K. et al. Impact of long-term supplementation with fish oil in individuals with 

non-alcoholic fatty liver disease- Double blind randomized placebo controlled clinical 

trial. 

 

 

 

Artigo submetido ao periódico Nutrients. 

 

(ANEXO 4) 

 

(Impacto da suplementação de longo prazo com óleo de peixe em indivíduos com doença 

hepática gordurosa não alcoólica - Ensaio clínico duplo-cego randomizado controlado por 

placebo)  
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7.1.1. Abstract: Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a chronic disease affecting up 

to 25% of the population worldwide. n-3 long-chain polyunsaturated fatty acids (n-3 PUFA) 

have been associated with improved clinical parameters of NAFLD. Our purpose was to 

conduct a pilot study to evaluate the effects of n-3 PUFA supplementation in a randomized, 

double-blind, placebo-controlled clinical study performed on NAFLD individuals diagnosed 

by ultrasound. Patients received n-3 PUFA (n = 13) or placebo (n = 11) supplementation for 

six months. Circulating miR-122 expression (determined by quantitative real time-

polymerase chain reaction (qRT-PCR), liver fibrosis (FibroScan®), red blood cells (RBC) 

fatty acids (gas chromatography), and biochemical tests were performed at baseline and after 

intervention. After the intervention, in the n-3 PUFA group, docosahexaenoic acid (DHA) 

and omega index increased significantly in RBC (p = 0.022 and p = 0.012, respectively), in 

addition to a significant reduction in alkaline phosphatase (ALP) (p = 0.002) and liver 

fibrosis (p = 0.039). However, there was no change in the expression of circulating miR-122 

in both groups. Our results showed that omega-3 PUFA were incorporated in erythrocytes 

after six months of fish oil supplementary intake, and that n-3 PUFA were effective in 

reducing ALP and liver fibrosis without altering the expression of circulating miR-122 in 

individuals with NAFLD. 

 

 

 

 

Keywords: NAFLD; miRNA; miR-122; polyunsaturated fatty acid; fish oil; liver fibrosis; 

alkaline phosphatase  
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7.1.2. Introduction 

 

Over the past few decades, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) has emerged as the 

leading cause of chronic liver disease worldwide, affecting approximately 25% of the general 

population [1]. Its progression can lead to non-alcoholic steatohepatitis (NASH), and 

advanced liver fibrosis is considered an independent risk factor for mortality [2]. In addition, 

this complex multifactorial disease is related to several factors such as insulin resistance (IR), 

dysregulation of lipid metabolism, diet, inflammation, oxidative stress, intestinal microbiota, 

and genetic and epigenetic factors [3,4]. However, its current treatment is limited to 

controlling associated comorbidities and to healthier lifestyle changes, which are hard to 

maintain in the long-term [5,6]. 

In this sense, additional therapies have been investigated, and among the various 

compounds used [7,8], long-chain polyunsaturated fatty acids n-3 PUFA (eicosapentaenoic, 

EPA and docosahexaenoic, DHA) have shown promising results. In this sense, different 

formulations of EPA and DHA contribute to an improvement in metabolic, inflammatory, and 

histological profiles as well as in other relevant biochemical parameters [9–16]. In fact, even 

though the benefits are conferred to both fatty acids (FAs), DHA appears to be more effective 

in inhibiting the transcription of lipogenic enzymes via the suppression of the SREBP 

transcription factor, increasing FA oxidation via adenosine monophosphate-activated protein 

kinase (AMPK) activation and reducing pro-inflammatory cytokines by peroxisome 

proliferation-activated receptor alfa/gamma (PPARα/γ)-mediated suppression of CD36 [17]. 

Recently, n-3 PUFAs have been reported to modulate the expression of specific miRNAs [18–

20]. 

These small non-coding RNAs have been extensively investigated as they regulate about 

60% of all human genes. Among the several NAFLD-related miRNAs identified [21,22], 

miR-122 is the most abundant liver-expressed miRNA [23] and stands out as a potential non-

invasive biomarker and therapeutic target of this liver disease [24]. miR-22 represents an 

important regulator of genes involved in lipid metabolism [25] and its deletion in vivo results 

in an indirect regulation of fatty acid synthase (FASN), acyl CoA carboxylase (ACC), 

(ACLY), stearoyl-CoA desaturase I (SCD1), and sterol regulatory element-binding protein 1 
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and 2 (SREBP1-2) genes as well as a reduction in plasma cholesterol and liver fat 

accumulation, and increased beta oxidation of fatty acids [25]. In addition, increased 

circulating miR-122 expression has been associated with the severity of NAFLD [26–29]. 

Currently, despite scientific advances, the plurality of factors related to NAFLD limit 

treatment strategies. Thus, considering the beneficial effects attributed to n-3 PUFA 

supplementation in previous studies, we hypothesized that the supplementation with these FA 

would modulate miR-122 expression in individuals with NAFLD, in addition to promoting an 

improvement in relevant biochemical and clinical parameters. 

 

7.1.3. Materials and Methods  

 

7.1.3.1. Study Design and Participants 

 

This was a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial conducted between 

January 2018 and February 2020, which included patients attending the hepatology outpatient 

clinic of the Hospital Universitario Clementino Fraga Filho (HUCFF) (Rio de Janeiro, 

Brazil). Individuals of both sexes, diagnosed with ultrasound-confirmed NAFLD, aged 19 

years old or older were included. However, those intaking more than 20 g of alcohol/day, 

using steroids, non-steroidal anti-inflammatory drugs, immunomodulatory agents, antibiotics, 

or n-3 PUFA supplementation in the 12 months prior to the study were excluded. In addition, 

individuals with viral hepatitis, human immunodeficiency virus (HIV), cancer, inflammatory 

bowel disease, chronic kidney disease, transplanted, pregnant and lactating women, with 

trauma, who had undergone surgery or had been hospitalized in the last 30 days were also 

excluded. 

Randomization was performed using the system available at http://www.random.org, 

designed in 1:1 blocks by an independent pharmacist for the study. Everyone else including 

patients and researchers were blinded to the treatment provided. The secrecy of the 

randomization list was only accessed at the end of the intervention by all participants. 

The protocol for this study was approved by the Research Ethics Committee of Hospital 

Universitario Clementino Fraga Filho (HUCFF), CAAE 68269317.9.0000.5257 and by the 
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Brazilian Registry of Clinical Trials (ReBEC), number RBR-8dp876. The inclusion of each 

individual was made through formal authorization by signing a free and informed consent 

form, and in accordance with the guidelines of the Declaration of Helsinki. 

Sample size was calculated based on the study by Cappani et al. [11], where biochemical 

improvements were seen in 64% of the patients supplemented with omega 3. Therefore, the 

following parameters were considered: significance level α = 5% (bilateral), power of the 1-β 

test = 80%, and expected difference in the absolute delta of the biochemical parameters 

between the relatively “large” groups (effect size> 1.0). According to GPower 3.1.9.2 for the 

Wilcoxon–Mann–Whitney test option, two independent groups were selected, with the 

minimum number of 18 cases per group. Therefore, the inability to reach a sufficient number 

of patients indicates that this study should be considered as a pilot study. 

 

7.1.3.2. Interventions 

 

 n-3 PUFA capsules contained fish oil, vitamin E, gelatin, purified water, and glycerin 

as a humectant. Each capsule contained approximately 503 mg of DHA and 102 mg of EPA. 

As for the placebo, olive oil (Olea Europaea) was used, containing about 750 mg of oleic 

acid, in addition to smaller amounts of palmitic acid and linoleic acid (AL). The appearance 

of the capsules was similar. They were yellowish and soft, both weighing 1000 mg, without 

any coding, and maintaining double blinding. Each individual consumed three capsules (1.509 

mg of DHA and 306 mg of EPA) per day for six months.  

 

7.1.3.3 Transient Hepatic Elastography 

 

Steatosis and liver fibrosis were assessed by transient hepatic elastography using the 

FibroScan® device (Echosens, Paris, France) at baseline and after six months of intervention. 

The examination was performed by an experienced and trained operator, with the patient 

having fasted for two hours. The procedure was performed with the patient in the supine 

position, with the right arm in maximum abduction, and the liver stiffness was measured 

between the sixth or seventh intercostal space in the right mid-axillary line. The exam was 
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performed using the M or XL probe according to the feasibility of measuring liver stiffness 

[30], and only resulted in 10 valid measurements considered valid, with a success rate greater 

than 60% and interquartile range (IQR) of the value average stiffness less than or equal to 

30%. 

 

7.1.3.4. Sample Collection 

 

Peripheral blood samples were obtained after 12-hour overnight fasting using vacutainer 

tubes containing ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA), which were centrifuged at 3000 

rpm for 15 minutes to obtain plasma. Subsequently, the tubes containing erythrocytes were 

washed three times with sodium chloride (NaCl 0.9%, w/v), discarding the supernatant at the 

end of each centrifugation, and 100 μL of sodium dithionite (1.0% w/v) was added to the third 

wash. All biological fluids were stored in a −80 °C freezer until further analysis. 

 

7.1.3.5. Biochemical Tests 

 

Biochemical tests, alanine transaminase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), ALP, 

GGT, fasting glucose, glycated hemoglobin (HbA1c), TG, CT, low-density lipoprotein 

(LDL), and high density lipoprotein (HDL) were obtained at baseline and after six months of 

treatment by consulting medical records. These tests are performed routinely as part of patient 

monitoring. 

 

7.1.3.6. RNA extraction, Real-Time PCR and miR-122 relative expression 

 

Total RNA was extracted from 200 μL of plasma using the miRNeasy serum/plasma kit 

(Quiagen, Hilden, Germany), following the manufacturer’s instructions. Subsequently, the 

TaqMan® Advanced miRNA Assay Kit (Applied Biosystems, Foster City, California, USA) 

was used for cDNA synthesis. Quantitative real-time was performed using the TaqMan® Fast 

Master Mix [2x] and the specific primer for hsa-miR-122, in addition to the miR-451 used as 

a normalizer, in triplicate. The RT-qPCR reading was performed on a StepOnePlus System 
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(Applied Biosystems, Thermo Fisher Brand, Foster City, CA, USA). The relative expression 

of miR-122 was calculated based on a calibrating control sample, after normalizing the values 

of the cycle threshold (CT) by the internal control miR-39. The results were analyzed using 

the ∆∆CT method, as previously described by [31]. 

 

7.1.3.7. Assessment of Fatty Acid Composition of Red Blood Cell (RBC) 

 

RBC samples were subject to lipid extraction, saponification, and direct alkaline 

methylation using the adaptation of the method proposed by the American Oil Chemist’s 

Society AOCS 2b-11 (2017) [32]. The internal standard C13: 0 (Sigma‑Aldrich, Saint Louis, 

MO, USA) and then 5 mL of sodium hydroxide (NaOH) in 0.5 M in methanol was added. 

The tubes were shaken and placed in a water bath for 15 minutes at 100 °C under agitation (4 

rpm). After cooling the tubes, 5 mL of BF3-CH3OH (Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, USA) 

was added, mixed, and placed in a water bath at 100 °C with stirring for two minutes. After 

cooling the tubes, 5 mL of hexane and 3 mL of saturated NaCl were added. The samples were 

kept at RT for two hours for transesterification. 

Following chromatographic conditions previously described [33], FAs were quantified in 

the GC 7890A chromatograph, equipped with a hydrogen flame ionization detector, and 

EZChrom Elite CDS software (Agilent Technologies, Inc., Santa Clara, CA, USA) using the 

capillary column SP 2560 (bisulopropyl polysiloxane, 100 m × 0.25 mm DI, thickness of 0.20 

µm; Supelco, Bellefonte, PA, USA). The methyl esters of AGs were identified by comparing 

the retention time relative to the standards (Reference Standard GLC 463, Nu-Chek Prep, 

Inc., Elysian, MN, USA), which were expressed in the present study as a percentage. The 

omega 3 index was calculated by adding the % EPA and % DHA in RBC. 

 

7.1.3.8. Anthropometric assessment 

 

The body mass index (BMI) was measured by dividing weight (kg) by height (m²). Waist 

circumference (WC) was measured between the midpoint of the last rib and the iliac crest 

using an inelastic measuring tape [34]. The body adiposity index (BAI) was calculated by the 
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formula: [Hip/(height x √ height)] – 18 [35], and the waist–height ratio (WHR) was calculated 

by dividing the WC by the height in centimeters. 

 

7.1.3.9. Statistical Analysis 

 

The data were analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

software, version 21.0. The hypothesis of normality was tested using the Shapiro–Wilk test. 

The Mann–Whitney test was used to compare the placebo group and n-3 PUFA. Categorical 

variables were analyzed using the chi-squared test. Within-group differences were assessed 

using the Wilcoxon signed-rank tests. A value of < 0.05 was considered significant. 

 

7.1.4. Results 

 

7.1.4.1. Baseline Characteristics of the Subjects 

 

Twenty-four individuals completed the study out of the 44 selected for randomization. Of 

these, thirteen were allocated to the n-3 PUFA group and eleven to the placebo group. The 

main factors that led to segment loss were irregular capsule ingestion, refusal to continue, 

diagnosis of cancer during the study, diarrhea, and nausea (Figure 1). 
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Figure 1. CONSORT flow chart of participant flow. 

The total population of this pilot study (n = 24) was composed predominantly of females 

(70.83%) with a median age of 57.5 years (51.00–67.00). Table 1 shows that, at baseline, the 

levels of demographic, anthropometric, and clinical variables showed no significant 

differences between the placebo and PUFA n-3 groups. 
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Table 1. Comparison between demographic, clinical and biochemical variables of the 

placebo and PUFA n-3 group of patients with NAFLD. 

 

Variables Placebo group (n= 11)  n-3 PUFA group (n= 13) P value 

Sex, M/F 8/3 9/4 0.851 

Age, yr 55.00 52.00-74.00 62.00 52.00-68.00 0.910 

BMI (kg/m²) 31.20 28.82-35.19 29.62 26.60-35.79 0.691 

WC (cm) 104.90 98.00-112.50 109.00 91.50-116.00 0.955 

BAI 34.62 30.60-40.12 39.31 32.05-42.20 0.277 

WHtR 0.63 0.57-0.65 0.68 0.55-0.72 0.820 

ALT (U/L) 30.00 22.00-32.00 24.00 16.00-41.00 0.494 

AST (U/L)   20.00 18.00-24.00 27.00 16.00-33.00 0.531 

GGT (U/L) 42.00 26.00-62.00 53.00 35.00-88.00 0.150 

ALP (U/L) 78.00 52.00-114.00 92.00 58.00-140 0.392 

Fasting glucose (mg/dL) 147.00 96.00-186.00 100.00 96.00-146.00 0.167 

HbA1c % 7.30 5.90-8.20 7.20 5.80-7.70 0.608 

TC (mg/dL) 187.00 146.00-203.00 197.00 155.00-247.00 0.252 

LDL (mg/dL) 91.00 62.00-125.00 87.00 72.00-160.00 0.531 

HDL (mg/dL) 46.00 40.00-49.00 47.00 39.00-59.00 0.608 

TG (mg/dL)  166.00 104.00-260.00 182.00 121.00-241.00 1.000 

CAP baseline (dB/m) 271.00 239.00-334.00 330.00 281.00-369.00 0.167 

Liver fibrosis (kPa) 5.00 4.00-5.60 6.80 5.60-7.60 0.072 

Data are medians and IQR. Mann Whitney test was used for numerical variables and the chi-

square (X2) test was used for categorical variables. The difference between the placebo and 

omega 3 groups, p < 0.05. IQR, interquartile range; BMI, body mass index; WC, waist 

circumference; WHR, waist/hips ratio; BAI, body adiposity index; WHtR, waist/height ratio; 

ABSI, body shape index; ALT, alanine transaminase; AST, aspartate transaminase; GGT, 

gamma-glutamyl transferase; ALP, alkaline phosphatase; HbA1c, Glycated hemoglobin; 

LDL, low-density lipoprotein; HDL, high-density lipoprotein; TC, total cholesterol; TG, 

triglycerides; CAP, controlled attenuation parameter; kPa, kilopascals. 
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7.1.4.2. n-3 PUFA in RBC 

 

Compliance with supplementation was verified by comparing the percentage of red blood 

cell (RBC) FAs at baseline and after six months of intervention in both groups. Regarding 

RBC n-3 PUFAs, a significant increase was observed after six months of intervention in the 

percentage of DHA and omega-3 index in the treated group compared to the baseline [DHA; 

3.314 (2.841–4.090) vs. 4.542 (3.765–5.991) (p = 0.022)], [omega-3 index; 3.949 (3.458–

4.714) vs. 5.285 (4.275–6.670) (p = 0.012)], respectively. As for the EPA [0.611 (0.587-

0.702) vs. 0.698 (0.556-0.824) p = 0.484], the n-3 docosapentaenoic acid (n-3 DPA) [2.152 

(1.952–2.371) vs. 1.557 (1.237–2.041) p = 0.237], and total n-3 PUFA [(6.342 (5.492–7.067) 

vs. 7,127 (5.427–9.823) p = 0.345)], although statistical significance was not reached. In the 

placebo group, there was no significant change in the FAs (DHA, p = 0.767; EPA, p = 0.859; 

n-3 DPA, p = 0.401; total n-3 PUFA, p = 0.594; EPA + DHA p = 0.859) when comparing the 

baseline to six months of intervention (Figure 2). Additionally, capsule count was performed 

to confirm the adherence to supplementation. 
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Figure 2. Comparison between baseline and 6 months after intervention of DHA 

(A), EPA (B), DPA n-3 (C), total n-3 PUFAs (D) and omega-3 index (EPA+DHA) 

(E) in RBC. Within-group differences were assessed using Wilcoxon signed rank. 

Values are medians, interquartile ranges (IQRs). *p < 0.05 is considered statistically 

significant. 

 

7.1.4.3. Anthropometric, biochemical and clinical data 

 

The comparison between anthropometric, biochemical, and clinical variables revealed 

significant reductions in serum ALP levels (p = 0.002) and in liver fibrosis, measured by 

transient hepatic elastography (THE) (p = 0.039), in the PUFA n-3 group after six months of 

intervention. In addition, a reduction in waist circumference (WC), gamma-glutamyl 

transferase (GGT), total cholesterol (CT), triglycerides (TG), and controlled attenuation 

parameter (CAP) were observed, although statistical significance was not reached. In the 

placebo group, there were no significant changes in the parameters evaluated (Table 2). 
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Table 2. Changes in anthropometric, biochemical and clinical outcomes of non-alcoholic fatty liver disease patients after 6 months of intake of n-

3 PUFA or placebo. 

 Placebo group (n= 11) n-3 PUFA group (n= 13) 

Variables Baseline Post-treatment  Baseline Post-treatment  

 Median IQR Median  IQR P 

value 

Median IQR Median IQR P 

value 

BMI (kg/m²) 31.20 28.82–31.19 31.39 27.76–35.17 0.799 32.89 28.26–37.18 32.84 28.27–37.17 0.917 

WC (cm) 104.90 98.00–112.50 105.00 97.50–113.00 0.476 111.00 93.00–116.25 99.50 92.50–120.00 0.906 

BAI 34.62 30.60–40.12 35.11 31.41–39.44 0.130 39.85 34.02–44.31 38.86 33.48–44.93 0.432 

WHtR 0.63 0.57–0.65 0.64 0.56–0.66 0.633 0.69 0.56–0.72 0.66 0.55–0.73 0.751 

ALT (U/L) 30.00 22.00–32.00 31.00 22.00–39.00 0.540 30.00 18.50–42.50 35.50 17.00–42.00 0.753 

AST (U/L) 20.00 18.00–24.00 24.00 17.00–25.00 0.644 30.00 17.00–33.50 29.00 21.00–32.50 0.889 

GGT (U/L) 42.00 26.00–62.00 34.00 22.00–45.00 0.139 50.00 35.50–70.00 42.50 30.00–57.00 0.382 

ALP (U/L) 78.00 52.00–114.00 61.00 47.00–79.00 0.333 93.00 70.50–157.50 57.00 44.75–73.50 0.002 

Fasting 

glucose 

(mg/dL) 

147.00 96.00–186.00 108.00 100.00–147.00 0.102 100.00 96.00–143.50 119.50 89.50–157.00 0.132 
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HbA1c % 7.30 5.90–8.20 6.90 6.20–7.70 0.332 6.30 5.80–7.75 6.60 5.90–8.84 0.694 

TC (mg/dL) 187.00 146.00–203.00 155.00 144.00–182.00 0.445 197.00 152.50–247.50 167.50 131.25–180.00 0.115 

LDL 

(mg/dL) 

91.00 62.00–125.00 79.00 67.00–95.00 0.445 87.00 74.50–160.50 84.50 63.25–92.50 0.162 

HDL 

(mg/dL) 

46.00 40.00–49.00 46.00 36.00–51.00 0.474 47.00 41.50–59.50 45.50 42.00–52.00 0.238 

TG (mg/dL) 166.00 104.00–260.00 126.00 119.00–224.00 0.203 168.00 118.00–226.50 147.50 91.75–192.50 0.208 

CAP 

(dBm/min) 

271.00 239.00-334.00 310.00 267.00-354.00 0.374 330.00 281.00-369.50 313.00 251.00-337.00 0.060 

Liver fibrosis 

(kPa) 

5.00 4.00-5.60 5.60 4.40-6.20 0.211 6.80 5.60-7.60 6.10 4.55-7.40 0.039* 

Values are medians, interquartile ranges (IQRs). *Difference between baseline and after 6 months of intervention in the placebo group 

and PUFA n-3, p <0.05. The Wilcoxon test was applied to numerical variables. BMI, body mass index; WC, waist circumference; WHR, 

waist/hips ratio; BAI, body adiposity index; WHtR, waist/height ratio; ABSI, body shape index; ALT, alanine transaminase; AST, 

aspartate transaminase; GGT, gamma-glutamyl transferase; ALP, alkaline phosphatase; HbA1c, Glycated hemoglobin; TC, total 

cholesterol; TG, triglycerides; LDL, low-density lipoprotein; HDL, high-density lipoprotein; CAP, controlled attenuation parameter; kPa, 

kilopascals. 
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7.1.4.4. Evaluation of the effects of intervention on circulating miR-122 expression.  

 

The relative expression of miR-122 was not statistically significant (p > 0.05) when 

comparing baseline periods to six months of intervention, both in the placebo group (p = 

0.721) and in the n-3 PUFA group (p = 0.807) (Figure 3).  
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Figure 3. Comparison between the relative expression of miR-122 after 6 months of 

intervention. Within-group differences were assessed using the Wilcoxon signed-

rank test, p <0.05. 

 

7.1.5. Discussion 

 

This study showed that supplementation with fish oil including 1.509 mg of DHA and 

306 mg of EPA to patients with NAFLD for six months influenced erythrocyte n-3 PUFA 

patterns and was accompanied by a decrease in ALP and LSM, measured by FibroScan®. 

These results are in accordance with other studies reporting that DHA was more effective in 

improving steatosis and liver fibrosis in children and adolescents [36,37].  

The increase in DHA observed in the n-3 PUFA group suggests adherence to the 

supplementation protocol was properly complied. In addition, as there was no difference 

between n-3 PUFA in the placebo group, we considered that the influence of other dietary 

factors, which could potentially skew the results, was not significant. Corroborating these 

results, the omega-3 index, used as a marker of n-3 PUFA intake in the medium and long term 
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[38], increased only in the treated group, after six months. Similar results were found 

previously by Tobin et al. [15], who demonstrated a significant increase in the omega index in 

the intervention group compared to the placebo group after 24 weeks of follow-up. 

Unlike other studies reporting a reduction in the hepatic enzymes ALT, AST, or GGT 

[13–20], after the supplementation of n-3 PUFA, we found a reduction in the levels of ALP, 

which is commonly used as a marker of hepatobiliary and bone diseases [39,40], and has 

recently been described as an independent predictor of NAFLD in older women [41]. In 

addition, significantly higher levels of ALP have been demonstrated in NAFLD patients in 

stages 1 and 2 of liver fibrosis compared to individuals without fibrosis [42]. However, even 

though liver and bone tissues are the main contributors to the circulating pool, it should be 

noted that different tissues secrete this enzyme, and that other ALP isoforms should be 

evaluated [43]. 

Here, a decrease in liver fibrosis was measured in the n-3 PUFA-supplemented group 

after six months of intervention. Instead of a liver biopsy, the gold standard for assessing liver 

fibrosis, FibroScan®, was the method of choice here and our findings were similar to the 

previous results described by Li et al., which demonstrated a significant reduction in liver 

fibrosis, assessed by histology, after six months of intervention with n-3 PUFA [16]. It is 

noteworthy that recent studies have shown that liver stiffness measured by FibroScan® has 

good accuracy compared to liver biopsy, regardless of the type of probe used, the degree of 

liver steatosis, and inflammation [30,44,45]. 

The decrease in liver fibrosis observed in the treated group might be due to the 

modulation of DHA-mediated inflammation. In this sense, in previous publications, 

supplementation of n-3 PUFA to NAFLD patients was associated with a reduction in 

cytokines and pro-inflammatory eicosanoids [12–14]. In an animal model, this lipid class 

suppressed the expression of caspase 3, which is related to endoplasmic reticulum stress and 

apoptosis [46]. However, as no inflammatory parameter was evaluated here, this hypothesis 

could not be confirmed.  

As far as we know, this was the first double-blinded, placebo-controlled clinical study 

evaluating the effects of n-3 PUFA on miR-122 expression. Our findings did not demonstrate 

modulation of this circulating miRNA after six months of intervention. In contrast, Baselga-
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Escudero et al. observed a positive regulation of miR-122 in the mononuclear cells of obese 

rats with dyslipidemia, induced by a cafeteria and standard diet. Furthermore, after treatment 

with DHA, there was a negative regulation of this miRNA in liver tissue as well as FAS 

mRNA, and increased peroxisome proliferator-activated receptor (PPARβ/γ) [47]. These 

discrepancies could be justified by two factors. 

First, the difference in biological material used for comparison in the previous study 

could skew these results, since miRNA expression varies between tissues [48]. Corroborating 

this statement, circulating levels of miR-122 have been shown to be high compared to healthy 

controls, whereas in liver tissue, the opposite is observed [49–51]. Second, there is a high 

variability in the expression of circulating miR-122, both interindividual and 

intraindividually, as recently demonstrated by Vogt et al. and Church and collaborators 

[52,53]. These two recent studies have associated the high variation of miR-122 with 

ethnicity. Here, Brazilian individuals with a great racial miscegenation were comprised, 

which could help explain the variability observed in the expression of this miR, resulting in 

its non-significant modulation. 

 

7.1.5.1. Strengths and Limitations 

 

Our study design had limitations and strengths. The major limitation is the reduced 

number of patients due to the large dropout from the clinical trial. Nevertheless, this is the 

first Brazilian study on NAFLD patients supplemented with DHA-rich fish oil that aimed at 

evaluating the clinical and biomolecular effects produced and the incorporation of these fatty 

acids. Therefore, this study provides an overview on the n-3 PUFAs status of Brazilian 

NAFLD patients and may contribute, in the future, to the establishment of effective dosages 

and duration of EPA and DHA supplementation methods. 

 

7.1.6. Conclusion 

 

In conclusion, our pilot study provides evidence that omega-3 PUFA, in particular DHA, 

are incorporated in erythrocytes after six months of fish oil supplementation in patients with 
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NAFLD. We also showed that DHA supplementation was effective in reducing ALP and liver 

fibrosis, suggesting that the dosage and duration of omega-3 PUFA supplementation used 

here were capable of ameliorating the liver damage occurring in NAFLD patients. We believe 

that future larger trials to confirm these encouraging results are warranted. Even though the 

expression of circulating miR-122 was not affected under these conditions, further screening 

for additional small non-coding RNAs with potential regulatory roles in pathological milieus 

should be conducted as the search for new therapeutic targets is incessant.  
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Abbreviations 

NAFLD  non-alcoholic fatty liver disease  

n-3 PUFA n-3 long-chain polyunsaturated fatty acids 

RBC Red blood cells 

miRNA microRNA 

LD linear dichroism 
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8. CONCLUSÃO 

 

 

O protocolo de intervenção em ambos os grupos foi aderido, uma vez que as 

concentrações do DHA em eritrócitos no grupo tratado aumentaram, assim como, o índice de 

ômega, possivelmente em razão do aumento do DHA, e no grupo placebo, as concentrações 

dos AGPI n-3 foram semelhantes durante o período de acompanhamento.  

A suplementação com AGPI n-3 não modula a expressão do miR-122 circulante, em 

indivíduos com DHGNA após 6 meses de intervenção, mas promove melhora em marcadores 

clínicos e bioquímicos como a fosfatase alcalina e a rigidez hepática mensurada pelo 

FibroScan®. As demais variáveis avaliadas não foram modificadas após a intervenção. 

Com base em nossos resultados, podemos sugerir a utilização dos AGPI n-3 como 

adjuvante na terapia da DHGNA, além do tratamento convencional com mudança do estilo de 

vida, baseado em uma dieta equilibrada e prática de atividade física, bem como, controle de 

comorbidades associadas. 
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ANEXO 1. PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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ANEXO 2. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Modulação epigenética por ácidos graxos poli-insaturados n-3 e compostos bioativos 

(Silybum Marianum L) na doença hepática gordurosa não alcoólica. 

04/2017 

 

Termo de esclarecimento: 

 

-Os participantes serão abordados no ambulatório de fígado do Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho após consulta com os médicos serão informados sobre o que 

acontecerá no estudo, os benefícios, riscos e procedimentos que serão realizados no estudo. 

-Você está sendo convidado a participar voluntariamente do projeto de pesquisa: “Modulação 

epigenética por ácidos graxos poli-insaturados n-3 e compostos bioativos (Silybum Marianum 

L) na doença hepática gordurosa não alcoólica”. O estudo tem como objetivo de saber se a 

ingestão do óleo de peixe rico em gorduras poli-insaturadas, ou seja, o ômega 3 e do Cardo 

mariano (Silybum marianum L.) que é feito de uma planta que ajuda na melhora do 

funcionamento do fígado; ajuda na melhora do colesterol, dos triglicerídeos; da glicose; e de 

exames que avaliam a inflamação no seu corpo; exames que avaliam a saúde do intestino; a 

quantidade de outras gorduras como a quantidade de ômega 3 no seu sangue;  e outros exames 

que vão avaliar se o suplemento que você consumiu vai causar melhora na gordura do fígado. 

Também será avaliado o consumo alimentar, ou seja, o que você costuma comer. Estas 

informações podem ser muito importantes para seu acompanhamento.  

Procedimentos:  

-Após sua assinatura ao TCLE o pesquisador responsável e pesquisador colaborador do 

estudo irão consultar seu prontuário e para completar uma ficha com os resultados dos seus 

exames que você realizar a pedido do seu médico no Hospital Universitário Clementino 

Fraga Filho como a ultrassonografia e o FibroScan™; 

-Você receberá um papel com a marcação para coletar sangue em 5 dias diferentes de três em 

três meses e também receberá dois potes e luvas para ajudar na coleta de fezes que será feita 

em casa e deverão ser entregues nos dias marcados pelo pesquisador; Para coleta de fezes 

você deve evacuar diretamente no pote de plástico que você recebeu, e trazer para o hospital 

dentro de outro pote ou isopor com gelo; 

-Nos dias marcados você deve ir Hospital Universitário Clementino Fraga Filho na parte da 

manhã e precisa ficar 12 horas sem comer nenhum alimento antes de tirar o sangue. Será 

coletado 15 ml do seu sangue que é mais ou menos 2 colheres de sopa; Nesse mesmo dia 

serão feitas as medidas de peso, altura, cintura, quadril e do pescoço, para isso você precisa 

estar com roupas leves como blusa e calça ou bermuda.  
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-O seu sangue e suas fezes serão armazenados em freezer à -80ºC somente durante o período 

da pesquisa para as avaliações discutidas com você e para repetir algum exame caso seja 

necessário, depois desse período tanto o sangue quanto as fezes serão descartadas, ou seja, 

vão para o lixo; 

-Você responderá perguntas sobre sua alimentação, consumo de álcool, se realiza exercícios 

físicos e se é fumante; 

-Depois dessas avaliações ainda no mesmo dia você será sorteado para entrar em um dos 

grupos que receberão os suplementos, ou seja, cápsulas. Serão quatro grupos: o grupo 1 

receberá óleo de peixe (cápsulas de ômega 3 contendo mais óleo de peixe); o grupo 2 

receberá óleo de peixe (cápsulas de óleo de peixe contendo menos ômega 3), os componentes 

do óleo de peixe ajudam a melhorar a inflamação e a diminuir a gordura no seu fígado; grupo 

3 receberá o extrato seco de cardo mariano (Silybum marianum L.) que é uma planta que será 

processada por um farmacêutico e ficará uma cápsula, o Cardo Mariano   melhora o 

funcionamento do fígado e o grupo 4 receberá o placebo com óleo de oliva, para comparar se 

os componentes do óleo de peixe e o Cardo Mariano ajudam no tratamento da doença. Todos 

os grupos deverão tomar 3 cápsulas todos os dias nos horários que for orientado pelo 

pesquisador durante 12 meses; As cápsulas serão entregues durante o ano nas consultas de 

rotina com o hepatologista. A escolha do grupo não será feita por você nem pelo pesquisador, 

você não saberá em que grupo está somente quando a pesquisa acabar é que você terá essa 

informação; 

-As cápsulas dos suplementos alimentares deverão ser mantidos longe da luz e no frasco que 

foi entregue. Esclarecemos que os dois suplementos não possuem em sua composição 

nenhuma substância tóxica e será feito segundo as normas de higiene e segurança alimentar, 

sendo fornecido por uma empresa responsável e não oferece nenhum risco a sua saúde; 

-Para o estudo você terá que disponibilizar 5 dias no Ambulatório de Hepatologia do Hospital 

Universitário Clementino Fraga Filho; 

Riscos/Desconfortos: 

-A cápsula de óleo de peixe é um suplemento alimentar, o Cardo Mariano (Silybum marianum 

L.) é um fitoterápico os dois [o óleo de peixe e o Cardo Mariano (Silybum marianum L.)] são 

regulamentados e vendidos em farmácias e drogarias e os dois [o óleo de peixe e o Cardo 

Mariano (Silybum marianum L.)] não apresentam efeitos colaterais. A dose do óleo de peixe e 

do Cardo Mariano (Silybum marianum L.) utilizadas nesta pesquisa já foram testadas e 

aprovadas em outros estudos e serão fornecidas para nossa pesquisa direto do fabricante 

farmacêutico, colaborador da pesquisa, sem custo nenhum para o participante da pesquisa. As 

medidas de peso, altura, medida da cintura, do pescoço e do quadril e a avaliação do dos 

alimentos que você consume não oferecem riscos. Os participantes da pesquisa serão 

submetidos à coleta de sangue para realizar exames laboratoriais incluídos no estudo, com 

riscos de dor e hematoma no local da coleta. O FibroScan™ exame realizado para avaliar a 

quantidade de gordura no seu fígado é indolor, de rápida e não oferece exposição à radiação.  

Despesas, compensações e benefícios:  

-Você não terá que pagar nada para participar do estudo e não terá gastos com a sua 

participação. Você não terá que pagar nada para o laboratório responsável pelos exames. 

Você tem direito, em qualquer momento, de pedir ao pesquisador responsável uma cópia do 

resultado de seus exames.  
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-Ocorrer ressarcimento, ou seja, cobertura em compensação exclusiva de despesas 

decorrentes da participação do participante da pesquisa no projeto. Se existir qualquer despesa 

adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa; 

-Em caso de qualquer complicação clínica decorrente dos procedimentos realizados durante a 

pesquisa você tem direito a tratamento que será fornecido pelo pesquisador principal e pelo 

Instituto de Nutrição Josué de Castro-UFRJ, bem como, às indenizações legalmente 

estabelecidas. Isso quer dizer que, caso você tenha algum problema, direto ou indireto, você 

deverá avisar ao pesquisador ou a alguém da equipe para que possa receber assistência 

integral de saúde pelo tempo que for necessário sem nenhum custo a você; 

-Você receberá os resultados dos exames que realizar durante o estudo e poderá tirar todas as 

dúvidas com os pesquisadores do estudo; Além disso, todos os participantes independente do 

grupo ao final do estudo, terão acesso gratuito e por tempo indeterminado por parte do 

patrocinador, aos melhores métodos terapêuticos que se demonstraram eficazes nesse estudo, 

caso seja necessário de acordo com os resultados e a pedido do médico do estudo ou do seu 

médico pessoal (assistente);  

Alternativas e informações: 

-É garantida a liberdade de querer não participar do projeto de pesquisa ou de retirar o 

consentimento a qualquer momento, no caso da aceitação, sem qualquer prejuízo à 

continuidade de seu tratamento na Instituição; Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso 

ao profissional responsável Wilza Arantes Ferreira Peres e Kátia Cansanção Correa de 

Oliveira que poderá ser encontrado através do(s) telefone(s): (21) 98476-0750. Se você tiver 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/HUCFF/UFRJ. 

O Comitê de Ética em Pesquisa é um órgão que controla as questões éticas das pesquisas na 

instituição (UFRJ) e tem como uma das principais funções proteger os participantes da 

pesquisa de qualquer problema. Seu endereço é na Rua Prof. Rodolpho Paulo Rocco, n.° 255 

– Cidade Universitária/Ilha do Fundão - Sala 01D-46/1° andar - pelo telefone 3938-2480, de 

segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, ou através do e-mail:  cep@hucff.ufrj.br. 

Privacidade e a confidencialidade:  

A privacidade deriva da autonomia e engloba a intimidade da vida privada, a honra das 

pessoas, significando que a pessoa tem direito de limitar a exposição de seu corpo, sua 

imagem, dados de prontuário, julgamentos expressos em questionários, etc. A 

confidencialidade se refere à responsabilidade sobre as informações recebidas ou obtidas em 

exames e observações pelo pesquisador em relação a dados pessoais do participante da 

pesquisa. Ambas devem estar asseguradas explicitamente no protocolo de pesquisa e no 

TCLE (Res. CNS 466/12) e deve ser assegurado ao participante da pesquisa que os dados 

pessoais oriundos da participação na pesquisa serão utilizados apenas para os fins propostos 

no protocolo (Res. CNS 466/12). 

- Os procedimentos serão adotados pelos responsáveis por este estudo no intuito de proteger a 

confidencialidade das informações que você forneça. As informações serão codificadas e 

mantidas num local reservado o tempo todo. Somente os pesquisadores principais envolvidos 

neste estudo terão acesso às informações e aos questionários. Após o término deste estudo, as 

informações serão transcritas dos questionários para arquivos no computador e serão 

mantidos em local reservado. Porém, o acesso permanecerá restrito aos mesmos 

pesquisadores. Os dados deste estudo poderão ser discutidos com pesquisadores de outras 

mailto:cep@hucff.ufrj.br
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instituições, mas nenhuma identificação será fornecida, portanto serão confidenciais como a 

lei determina, caso você conceda permissão para isso. Os resultados serão discutidos com 

você e enviados para o seu médico. 

CONSENTIMENTO 

Eu acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações sobre o estudo 

acima citado que li ou que foram lidas para mim. 

Eu discuti com o Drª. Kátia Cansanção Correa de Oliveira, sobre a minha decisão em 

participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia de acesso a tratamento hospitalar 

quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, sem penalidades ou prejuízos e sem a perda de 

atendimento nesta Instituição ou de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. Eu 

receberei uma via desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a outra ficará 

com o pesquisador responsável por essa pesquisa. Além disso, estou ciente de que eu (ou meu 

representante legal) e o pesquisador responsável deveremos rubricar todas as folhas desse 

TCLE e assinar na ultima folha.   

 

 

_______________________________      _____________________________                                     

  Nome do Participante da Pesquisa                     Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

                                                          Data: ____/____/____ 

__________________________________      _______________________________                                           

    Nome do Pesquisador Responsável                 Assinatura do Pesquisador Responsável 

Data: ____/____/____ 
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ANEXO 3. INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

IDENTIFICAÇÃO 

Nº prontuário Data da entrevista (        /       /          ) 

VARIÁVEIS DO PACIENTE 

SÓCIO DEMOGRÁFICAS 

Idade: Data de Nascimento (      /       /         ) 

Sexo       1. (   )  F              2. (   )  M  

Ocupação: 

(   ) 1. Empregado 

(   ) 2. Autônomo 

(   ) 3. Desempregado 

(   ) 4. Aposentado 

(   ) 5. Pensionista 

(   ) 6. Do lar 

(   ) 7. Dependente 

Escolaridade (anos de 

estudo concluídos): 

(   ) 1.  nenhum 

(   ) 2.  1 a 3 

(   ) 3.  4 a 7 

(   ) 4.  8 a 11 

(   ) 5.  12 e + 

(   ) 9.  Ignorado 

Renda familiar (salários 

mínimos): 

(   ) 1.  < 1 

(   ) 2.  1 a 3 

(   ) 3.  4 a 6 

(   ) 4.  7 e + 

DADOS ANTROPOMÉTRICOS E COMPOSIÇÃO CORPORAL 

Avaliação Nutricional  Tempo 0 Avaliação Nutricional Tempo 1 

1.   Peso (Kg):   1.   Peso (Kg):  

2.   Altura (cm):   2.   Altura (cm):  

3.   IMC (Kg/m²):   3.   IMC (Kg/m²):  

4. Perímetro de cintura (cm):  4. Perímetro de cintura (cm):  

5. Perímetro do quadril (cm):  5. Perímetro do quadril (cm):  

6. Relação cintura/estatura  6. Relação cintura/estatura  

7. Relação cintura/quadril  7. Relação cintura/quadril  

8. Índice de adiposidade corporal  8. Índice de adiposidade corporal  

9. Massa gorda total  9. Massa gorda total  

10.Massa magra total  10.Massa magra total  

11. Ângulo de fase  11. Ângulo de fase  

EXAMES LABORATORIAIS 

Exame bioquímicos Tempo 0 Exame bioquímicos Tempo 1 

Triglicerídeos   Triglicerídeos  

Colesterol total  Colesterol total  
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LDL-colesterol  LDL-colesterol  

HDL-colesterol  HDL-colesterol  

Aspartato aminotransferase 

(AST/TGO) 

 Aspartato aminotransferase 

(AST/TGO) 

 

Alanina aminotransferase 

(ALT/TGP) 

 Alanina aminotransferase 

(ALT/TGP) 

 

Relação AST/ALT  Relação AST/ALT  

Fosfatase alcalina  Fosfatase alcalina  

Gama glutamiltransferase (GGT)  Gama glutamiltransferase (GGT)  

Glicose  Glicose  

Insulina de jejum  Insulina de jejum  

HOMA-IR  HOMA-IR  

AGNE  AGNE  

Albumina  Albumina  

Proteínas totais  Proteínas totais  

RESULTADO ULTRASSONOGRAFIA 

Esteatose leve (   )   Esteatose moderada (   )  Esteatose grave (   ) 

RESULTADO FIBROSCAN™ E CAP 

Fibroscan™ Tempo 0 

Sonda M (  )  XL (  ) 

Resultado (kPa): 

Taxa de sucesso: 

IQR: 

 

CAP 

Resultado (dB/m): 

IQR: 

 

 

Fibroscan™ Tempo 1 

Sonda M (  ) XL (  ) 

Resultado (kPa): 

Taxa de sucesso: 

IQR: 

 

CAP 

Resultado (dB/m): 

IQR: 

 

 

USO DE MEDICAÇÕES 

(INCLUIR MEDICAMENTOS SOB PRESCRIÇÃO, SEM PRESCRIÇÃO E FITOTERÁPICOS) 

Medicação Dose Frequência 
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ANEXO 4. COMPROVANTE (ARTIGO 1) – Submetido em 09/10/2020 

(Revista Nutrients) 

Article 

Impact of long-term supplementation with fish oil in individuals wit non-alcoholic fatty 

liver disease – Double blind randomized placebo controlled clinical trial. 

 

Kátia Cansanção 1, Marta Citelli 2, Nathalie Carvalho Leite 3, María-Carmen López de 

las Hazas 4, Alberto Dávalos 4, Maria das Graças Tavares do Carmo 1, Wilza Arantes 

Ferreira Peres 1*.  

1. Institute of Nutrition Josué de Castro of Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ), Rio 

de Janeiro 21.941-902, Brazil; kcansancao@gmail.com (K.C.); tcarmo@editema.com.br 

(M.G.T.C.); wilza@nutricao.ufrj.br (W.A.F.P.) 
2. Instituto de Nutrição, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 20559-

900, Brazil. martacitelli@gmail.com (M.C.) 
3. Department of Internal Medicine, University Hospital Clementino Fraga Filho, School of 

Medicine of UFRJ, Rio de Janeiro, 21.941-902, Brazil; nathaliecleite@gmail.com (N.C.L.) 
4. Laboratory of Epigenetics of Lipid Metabolism, Madrid Institute for Advanced Studies 

(IMDEA)-Food, CEI UAM+CSIC, 28049, Madrid, Spain; mcarmen.lopez@imdea.org 

(MCLH); alberto.davalos@imdea.org (A.D.) 

* Correspondence to: wilza@nutricao.ufrj.br; tel.: +55 21 393864 32 
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