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RESUMO 
 

Lima RVC. Papel dos microRNAs (miR-122, miR-29a, miR-21, miR-155 e miR-
181a) na expressão fenotípica da doença hepática gordurosa não alcoólica 
[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2022.  
 
 
Introdução: A Doença Hepática Gordurosa não Alcoólica (DHGNA) abrange 
um largo espectro de doença, podendo se apresentar como esteatose simples, 
esteato-hepatite não alcoólica (EHNA), cirrose e carcinoma hepatocelular 
(CHC). A biópsia hepática ainda é o padrão-ouro para avaliação de fibrose. Há 
necessidade de se buscar marcadores não invasivos de fibrose e que também 
possam ser eficientes em predizer a evolução para EHNA, cirrose e CHC. Sua 
evolução é influenciada por fatores ambientais, genéticos e epigenéticos. Os 
microRNAs são biomarcadores em potencial que podem influenciar na 
evolução da DHGNA por diversas vias e atuando em diferentes mecanismos 
envolvidos em sua patogênese. Objetivos: Avaliar o papel dos microRNAs 
miR-21, miR-29a, miR-122, miR-155 e miR-181a na expressão fenotípica da 
DHGNA, correlacionando seus níveis séricos com os diversos estágios da 
doença. Métodos: Estudo transversal realizado em 108 pacientes com DHGNA 
diagnosticados por biópsia hepática. Na análise histológica foram avaliados os 
graus de fibrose e NAFLD activity score (NAS). Foram calculados o FIB-4 e o 
NAFLD fibrosis score e comparados com o grau de fibrose pela biópsia. A 
expressão de microRNAs foi testada por qPCR. A comparação entre as 
distribuições dos valores de microRNA de acordo com a presença ou ausência 
de fibrose clinicamente significativa (F2-4) foi realizada pelo teste de Mann-
Whitney. As correlações entre os parâmetros foram determinadas pela 
correlação de Spearman. A expressão sérica de microRNAs também foi 
comparada com o NAS da biópsia e com parâmetros clínicos e laboratoriais 
coletados no momento da biópsia. Uma análise de regressão logística 
multivariada foi realizada para construção de um escore para a predição de 
fibrose utilizando o FIB-4 e o [Ln(miRNA-181a)] como variáveis independentes. 
Resultados: Fibrose clinicamente significativa (F2-F4) foi presente em 42,6% 
(46/108) dos casos. Não houve correlação entre os níveis séricos dos 
microRNAs miR-21, miR-29a, miR-122 e miR-155 com os graus de fibrose 
determinados por biópsia hepática. Por outro lado, o miRNA-181a apresentou 
diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos (p=0,017). O 
FIB-4 mostrou uma AUC na curva ROC de 0,667 para predizer fibrose 
clinicamente significativa (F2-F4). Quando avaliado por meio do escore em 
associação com o Ln(miR-181a), houve melhora da curva ROC, com AUC de 
0,71.  Não houve correlação entre os níveis séricos dos microRNAs miR-21, 
miR-29a, miR-122, miR-155 e miR-181a com os graus de atividade inflamatória 
avaliados pelo NAS. Houve uma correlação fraca, porém com significância 



  

estatística (p<0,05), entre o miR-122 e os níveis séricos de alanino 
aminotransferase [ALT (r=0,238)] e gama glutamil transferase [γ-GT (r=0,261)]. 
Conclusão: O miR-181a pode ser utilizado como método não invasivo de 
predição de fibrose na DHGNA, sendo que a associação de biomarcadores tem 
potencial para aumentar a acurácia de cada método isoladamente. A validação 
desses achados torna-se necessária em outras populações, uma vez que 
podem ter impacto no manejo de pacientes com DHGNA. 
 
Descritores: microRNA; Hepatopatia gordurosa não alcoólica; Cirrose hepática; Fígado 
gorduroso; Epigenética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ABSTRACT 
 
Lima RVC. Role of microRNAs (miR-122, miR-29a, miR-21, miR-155 and miR-
181a) in the phenotypic expression of non-alcoholic fatty liver disease [thesis]. 
São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2022. 
 
Introduction: Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) has a large spectrum 
of disease and may present as simple steatosis, non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), cirrhosis, and hepatocellular carcinoma (HCC). Liver biopsy remains 
the gold standard for the diagnosis of fibrosis, which is the main prognostic 
factor in NAFLD. There is an urgent need to identify non-invasive biomarkers for 
early detection of fibrosis and for prediction of progression to more advanced 
stages of the disease. With multifactorial etiology, NAFLD is clearly affected by 
environmental, genetic, and epigenetic factors. MicroRNAs are biomarkers that 
can potentially change the progression of NAFLD, since they can influence 
several metabolic pathways related to NAFLD pathogenesis. Objectives: To 
evaluate the role of miR-21, miR-29a, miR-122, miR-155 and miR-181a in the 
phenotypic expression of NAFLD, correlating their serum levels with the stages 
of the disease. Methods: A cross-sectional study was carried out with 108 
biopsy-proven NAFLD patients. In the histological analysis, degree of hepatic 
fibrosis and necroinflammatory activity by NAFLD activity score (NAS) were 
obtained. The FIB-4 and NAFLD fibrosis score were calculated and compared 
with the fibrosis staging in liver biopsy. MicroRNA serum expression was 
determined by qPCR using TaqMan assays. The comparison between the 
distributions of microRNA values according to the presence or absence of 
clinically expressed fibrosis (F2-4) was performed using the Mann-Whitney test. 
Spearman's coefficients were used for correlation of quantitative measures. The 
serum expressions of microRNAs were also compared with the histologic 
activity and the clinical and laboratory variables collected at the same time of 
the biopsy. A multivariate logistic regression analysis was performed to build a 
score for predicting fibrosis using FIB-4 and ln (miRNA-181a) as independent 
variables. Results: Clinically expressed fibrosis (F2-F4) was present in 42.6% 
(46/108) of patients. There was no correlation between the serum levels of 
microRNAs (miR-21, miR-29a, miR-122, and miR-155) and the fibrosis staging 
determined by liver biopsy. Conversely, miRNA-181a was significantly different 
between the two groups (p = 0.017). FIB-4 revealed an AUC on the ROC curve 
of 0.667 to predict clinically expressed fibrosis (F2-F4). When assessed using 
the score in association with Ln (miR-181a), there was an improvement in the 
ROC curve, with a final AUC of 0.71. There was no correlation between the 
serum levels of microRNAs miR-21, miR-29a, miR-122, miR-155 and miR-181a 
and the necroinflammatory activity determined by NAS. A weak but statistically 
significant correlation (p<0.05), between miR-122 and serum levels of alanine 
aminotransferase [ALT (r = 0.238)] and gamma glutamyl transferase [γ-GT (r = 



  

0.261)] was observed. Conclusion: miR-181a can be used as a non-invasive 
method for predicting fibrosis in NAFLD. However, the association of 
biomarkers may improve accuracy of each method alone. Further studies are 
needed to confirm these data in a larger cohort since they may change the 
management of NAFLD patients. 

Descriptors: microRNA; Nonalcoholic fatty liver disease; Liver cirrhosis; Fat liver; 
Epigenetics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  INTRODUÇÃO 
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1.1 - DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA 

 

1.1.1 – Definição, epidemiologia e história natural 

A Doença Hepática Gordurosa não Alcoólica (DHGNA) é a causa mais 

comum de hepatopatia na atualidade, sendo considerada a manifestação 

hepática da síndrome metabólica (SM). (1) Abrange um largo espectro de 

doença, podendo se apresentar como esteatose simples (ES), esteato-hepatite 

não alcoólica (EHNA), cirrose e carcinoma hepatocelular (CHC). (2) 

A prevalência da DHGNA varia conforme a população estudada e 

critério diagnóstico utilizado para sua definição. Levantamento norte-americano 

já mostra a DHGNA como a segunda maior indicação de transplante hepático 

nos Estados Unidos, perdendo apenas para a doença hepática alcoólica 

(DHA). (3) A prevalência da DHGNA tende a aumentar com a idade. Pacientes 

do sexo masculino são mais afetados, porém graus avançados de fibrose são 

mais prevalentes no sexo feminino, particularmente após a menopausa, com a 

perda do efeito protetor do estrogênio na fibrogênese. (4) É mais comum em 

hispânicos que em caucasianos, e menos prevalente na raça negra que em 

todas as outras etnias. (5) Inúmeros outros fatores influenciam a prevalência da 

DHGNA em diferentes populações, que incluem presença de comorbidades, 

aspectos genéticos, ambientais e da microbiota intestinal (6), justificando a 

grande heterogeneidade entre os estudos. (4) 

A ES, verificada através de ultrassonografia abdominal, é encontrada em 

cerca de 25% da população ocidental. (7) Do ponto de vista histológico, é 

definida pela presença de mais de 5% de esteatose nos hepatócitos. Os fatores 
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de risco mais importantes para o desenvolvimento de esteatose são obesidade 

central, resistência à insulina, presença de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e 

dislipidemia (DLP). Apesar de boa parte dos pacientes apresentarem bom 

prognóstico, dados recentes de coorte prospectiva mostram que mais de 40% 

dos pacientes inicialmente com ES podem evoluir para EHNA, contrastando 

com dados mais antigos que previam comportamento mais benigno dessa 

condição. (8)  

A EHNA se caracteriza pela presença de alterações histológicas de 

balonização, inflamação lobular e esteatose predominantemente 

macrovesicular, levando a graus variados de fibrose, podendo levar a cirrose. 

Para seu diagnóstico definitivo, portanto, a biópsia hepática se faz necessária, 

o que torna difícil a real estimativa de sua prevalência na população em geral. 

Estima-se que ocorra em 7-30 % dos indivíduos com DHGNA, sendo que uma 

parte desses pacientes evoluirão para cirrose e CHC. (4) 

Apesar de a cirrose ser o principal fator de risco para CHC, alguns casos 

de ES e EHNA evoluem para câncer primário de fígado sem passar pelo 

estágio de cirrose, ressaltando a importância da SM como fator de risco 

independente para essa condição. Além disso, quando comparado ao CHC 

associado a hepatite C, um estudo observacional prospectivo multicêntrico 

italiano mostrou que o CHC associado a EHNA parece ser de maior volume ao 

diagnóstico e com maior probabilidade de comportamento infiltrativo, 

provavelmente relacionado ao atraso em sua detecção, visto que, diferente da 

hepatite C, esses tumores frequentemente podem ocorrer em pacientes sem 

cirrose. (9) 



 4 

Recentemente, um consenso de especialistas propôs que a 

nomenclatura da doença fosse alterada de DHGNA para doença hepática 

gordurosa associada à disfunção metabólica [do inglês: Metabolic-dysfunction-

associated fatty liver disease (MAFLD)]. (10) Entretanto, nesta nova definição 

clínica, o diagnóstico histológico de EHNA não foi incluído e outras causas, 

como álcool e hepatites virais, podem estar associadas e não precisam ser 

excluídas. No presente estudo optamos por utilizar a nomenclatura DHGNA ao 

invés de MAFLD, visto que nossa amostra foi constituída apenas por pacientes 

com DHGNA comprovada por biópsia sem outras etiologias associadas.  

 

1.1.2 – Etiologia e fisiopatologia 

O diagnóstico de DHGNA requer a exclusão de causas secundárias de 

esteatose, principalmente a DHA. Ambas são indistinguíveis, inclusive 

histologicamente, exceto pela avaliação do consumo de álcool pela anamnese. 

Para o diagnóstico de DHGNA, o consumo máximo diário deve ser de 20g ao 

dia para as mulheres e 30g ao dia para os homens. (2) Outras condições 

podem levar à esteatose, além da SM, como mostra o quadro 1. (11)  
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Quadro 1. Causas secundárias de esteatose hepática  

Esteatose 

macrovesicular 

Álcool 

Hepatite C 

Lipodistrofia 

Rápida perda ponderal 

Nutrição parenteral total 

Abetalipoproteinemia 

Drogas 

(exemplos: amiodarona, corticoide,  

tamoxifeno) 

Esteatose 

microvesicular 

Síndrome de Reyde 

Esteatose aguda da gravidez 

Síndrome HELLP 

Erros inatos do metabolismo 

Drogas 

(exemplos: valproato, antiretrovirais) 

Doença de Wilson 

 
Fonte: Chalasani et al. 2017 (11) 
Legenda: HELLP: Hemólise, enzimas hepáticas elevadas, baixa contagem de plaquetas 

 

A DHGNA tem etiologia multifatorial, sendo sua evolução claramente 

influenciada por fatores ambientais, como dieta e estilo de vida. (11) A perda 

ponderal ainda é a medida de maior impacto na melhoria das alterações 
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histológicas da EHNA, principalmente se acima de 7% do peso corporal, com 

melhora inclusive do perfil cardiometabólico desses pacientes. (12) 

Entretanto, sabe-se que fatores genéticos e epigenéticos também 

podem ser decisivos para o desfecho da doença. (2) Entre os fatores 

genéticos, a alteração mais estudada e validada é o polimorfismo do gene 

patatin-like phospholipase domain-containing protein 3 (PNPLA-3), que parece 

influenciar na evolução para formas histológicas mais graves. (13) Mazo et al. 

(2019) validaram, em população brasileira, a presença do polimorfismo 

PNPLA3 CG + GG como fator de risco para DHGNA. (14) Os aspectos 

epigenéticos serão discutidos em tópico específico adiante.  

A patogênese da DHGNA é bastante complexa e não completamente 

elucidada, porém já está bem estabelecida a participação de vários 

mecanismos fisiopatológicos, como a resistência à insulina, o aumento do 

estresse oxidativo, a disfunção na betaoxidação mitocondrial e o aumento da 

mobilização de ácidos graxos livres (AGL) para o fígado, com acúmulo em 

hepatócitos e lipotoxicidade relacionada. Com a evolução do processo 

inflamatório, ocorre ativação de células estreladas, deposição de colágeno e 

fibrogênese, com alterações arquiteturais e de função hepática. (15) 

 

1.1.3 – Métodos de avaliação de fibrose  

O grau de fibrose hepática é o principal fator prognóstico na DHGNA, 

com relevante impacto tanto na mortalidade como na morbidade pela doença. 

(16) (17) O método de escolha para avaliação da fibrose ainda é a biópsia 

hepática, porém pelos riscos de complicação e pelo elevado custo, nem 

sempre é realizada. Além disso, a biópsia hepática apresenta limitações 
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técnicas importantes, como erro amostral, ser examinador dependente e 

necessitar de profissional e centro especializados para sua realização e 

análise. Todos estes fatores limitam sua utilização em larga escala, 

particularmente em uma doença tão prevalente como a DHGNA. Isso tem 

motivado nos últimos anos o desenvolvimento de métodos não invasivos para 

avaliação da fibrose. (18) (19) 

A ressonância nuclear magnética (RNM) tem excelente acurácia em 

predizer fibrose avançada em pacientes com DHGNA (20), mas tem elevado 

custo  para ser utilizada em larga escala. A elastografia transitória (ET), 

baseada em técnicas como o FibroscanTM, pode ser utilizada como método não 

invasivo de avaliação de fibrose, porém tem algumas limitações em pacientes 

obesos (21) e precisa de profissional especializado. Ainda não está disponível 

em todos os centros e apresenta também alguns fatores confundidores em sua 

aferição e interpretação, como processo inflamatório, congestão hepática, 

interposição de ascite ou outras estruturas entre o fígado e a parede 

abdominal. Em função disso, sua interpretação deve ser combinada, se 

possível, a outras variáveis para um correto diagnóstico, como os 

biomarcadores e escores laboratoriais para predição de fibrose. (11) 

Muitos biomarcadores já foram estudados, tanto para tentar predizer a 

presença de EHNA nos pacientes com DHGNA, como para avaliar os graus de 

fibrose em pacientes com EHNA. Alguns testes não invasivos podem ser 

marcadores indiretos de fibrose, como o Fibrosis 4 index (FIB-4) e o NAFLD 

(nonalcoholic fatty liver disease) Fibrosis Score (NFS) (22). Outros, por sua 

vez, podem ser marcadores diretos, que estimam a deposição de colágeno (23) 
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e o turnover da matriz extracelular, como o N-terminal type III collagen 

propeptide (PRO-C3). (24) 

A maior vantagem dos escores laboratoriais, como o NFS e o FIB-4, são 

o baixo custo e a acessibilidade. Podem servir como triagem e seleção de 

pacientes que precisariam de avaliação especializada.  

O NFS foi elaborado especificamente para pacientes com DHGNA por 

meio de um consórcio multicêntrico em 2007 (22), sendo desde então o mais 

estudado e validado. É mais efetivo em caucasianos que em asiáticos (25), 

mostrando variação importante de acordo com a população avaliada, 

motivando o nosso interesse em avaliar seu comportamento em uma 

população tão miscigenada como a brasileira.  

Para otimizar a acurácia desses escores, devemos utilizá-los apenas em 

pacientes com fatores de risco para DHGNA. Quando são utilizados na 

população em geral para rastreio de pacientes com doença hepática mais 

grave, a habilidade desses escores laboratoriais é limitada, principalmente em 

mulheres e idosos, com piora progressiva com o avançar da idade. A 

performance melhora quando são utilizados apenas em pacientes de alto risco 

para o desenvolvimento de DHGNA (26) 

Ambos NFS e FIB-4 são custo-efetivos, têm elevada reprodutibilidade e 

são sensíveis para exclusão de pacientes com fibrose avançada. Foram 

validados externamente em diferentes etnias com DHGNA, incluindo na 

população da América Latina (27) e são recomendados como ferramentas para 

avaliação não invasiva da fibrose pelos últimos consensos das principais 

sociedades. Entretanto, apresentam apenas moderada especificidade na 

identificação de fibrose avançada.  (2) (11)  
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1.2 – EPIGENÉTICA 

 

1.2.1 – Considerações gerais 

Alterações epigenéticas são mudanças fenotípicas na expressão gênica, 

causadas por um mecanismo adaptativo, sem associação com modificações na 

sequência primária do ácido desoxirribonucleico (DNA), ou seja, são mudanças 

não-mutacionais. São consideradas potencialmente reversíveis, pois são 

moduladas por estímulos ambientais. (28) São quatro os principais 

mecanismos de modulação epigenética: remodelamento de cromatina, 

modificação de histonas, metilação do DNA e ácido ribonucleicos (RNAs) não 

codificantes (principalmente microRNAs).  

O remodelamento de cromatina ocorre mais frequentemente em 

decorrência da modificação das histonas. As histonas são proteínas que se 

ligam ao DNA em cromossomos de células eucarióticas, formando estruturas 

chamadas nucleossomos, que constituem a unidade estrutural do cromossomo. 

Modificações nas histonas podem ser determinantes na estrutura da cromatina 

e na expressão gênica. Os graus de ativação ou repressão gênica são 

determinados, por exemplo, pelo equilíbrio entre as enzimas que promovem a 

acetilação/ desacetilação das histonas, podendo ter influência significativa na 

expressão gênica.  

A metilação do DNA pode modular a expressão gênica em função da 

maior ou menor atividade da DNA metiltransferase, enzima responsável pela 

adição de um grupo metil ao DNA. A hipermetilação costuma levar a repressão 

gênica, ao passo que a hipometilação gera ativação gênica. (28) 
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RNAs não codificantes têm sido implicados na regulação de diversos 

processos celulares e funções biológicas. De acordo com o tamanho, eles 

podem ser agrupados em 2 subfamílias: os que possuem até 200 bases 

nitrogenadas (RNAs não codificantes curtos) e aqueles que possuem mais de 

200 bases (RNAs não codificantes longos). Apesar de ambos exercerem um 

papel no controle pós-transcricional e traducional da expressão gênica no 

fígado, os RNAs não codificantes curtos são mais bem estudados e serão mais 

detalhadamente descritos. (29) Dentre os RNAs não codificantes curtos, os 

microRNAs são os mais estudados em doenças hepáticas.  

 

1.3 – MICRORNAS 

 

1.3.1 – Aspectos gerais  

Os microRNAs consistem em pequenos RNAs, de 18-25 nucleotídeos, 

capazes de regular a expressão gênica e a tradução de proteínas. A primeira 

descrição de um microRNA funcionante data de 1993. (30) Desde então, já 

foram descritos mais de 2000 microRNAs em seres humanos (31), podendo 

interferir em todos os aspectos da atividade celular, como proliferação, 

diferenciação, metabolismo, apoptose e carcinogênese. (32) 

Os microRNAs podem agir em multiplicidade, ou seja, um único 

microRNA pode se ligar a vários genes, assim como em cooperatividade, que 

seria a capacidade de vários microRNAs se ligarem em um mesmo gene. 

Podem ser encontrados e isolados de vários fluidos corporais, incluindo saliva, 

plasma, soro, lágrimas, urina e leite materno. (33) Na corrente sanguínea são 

protegidos da degradação por RNases, além de resistentes a extremos de 
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temperatura e pH. Isso facilita sua quantificação, o que o torna um potencial 

biomarcador, tanto diagnóstico como prognóstico, para diversas doenças, além 

de serem potenciais alvos terapêuticos. (28) (33) 

Os microRNAs são transcritos pela RNA polimerase II, formando 

transcritos primários chamados de pri-microRNA (primitive-microRNA). Estes 

transcritos são caracterizados por possuírem uma estrutura secundária na 

forma de grampo, que será processada pelo complexo microprocessador 

Drosha (uma RNase III endonuclease), formando o pré-microRNA (precursor 

microRNA), também conhecidos como hairpin.  Estes, por sua vez, são 

exportados do núcleo para o citoplasma pela exportina 5, onde serão clivados 

por uma outra RNase III, chamada Dicer, produzindo um microRNA maduro. O 

miRNA maduro é incorporado no RISC (complexo de silenciamento induzido 

por RNA) e, dependendo do grau de complementaridade entre o microRNA e 

seu transcrito alvo, poderá levar à degradação do RNA mensageiro (mRNA) ou 

à repressão da tradução. (31) 

 

1.3.2 - MicroRNAs na DHGNA 

Os microRNAs podem influenciar na evolução da DHGNA por diversas 

vias e atuando em diferentes mecanismos envolvidos em sua patogênese, 

como no processo inflamatório, na resistência à insulina e no metabolismo 

lipídico. (34) O quadro 2 contém alguns dos principais microRNAs envolvidos 

na DHGNA, em todas as fases da evolução de doença, desde a ES até fases 

avançadas de cirrose e associadas ao desenvolvimento do CHC. (35) 
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Quadro 2. Resumo dos principais microRNAs envolvidos na DHGNA em 
diferentes fases  

DOENÇA EXPRESSÃO DO MICRO-RNA 

 AUMENTADA DIMINUÍDA 

ES/EHNA Pri-miR-26a-1 (EHNA), miR-

122, miR-370, miR-34a, miR-

16, miR-33a/b, miR-200a/b, 

miR-429, miR-221, miR-155, 

miR-181a, miR-10b, let-7b 

(EHNA), miR-199a (EHNA) 

miR-99a/b, miR-21, miR-

29c, miR-451, let-7d 

(EHNA), miR-199a (ES), 

miR-128-2 

FIBROSE miR-122, miR-34a, miR-

199a/a∗, miR-200a/b, miR-

21, miR-221/222, miR-155, 

let-7e 

miR-16, miR-15b, miR-99b, 

miR-197, miR-29 

CIRROSE miR-34a, miR-21, miR-31, 

miR-122, miR-221, miR-155, 

miR-181b 

miR-29 

CHC miR-122 (soro), miR-16, miR-

33, miR-21, miR-31, miR-

221/222, miR-155, miR-

181a/b, let-7a/b, miR-10b 

miR-122 (tecido), miR-34a, 

miR-200a/b, miR-99a, let-

7c/g, miR-199a/b-3p 

Fonte: Adaptado de Gori et al.,2014 (35) 
Legenda: DHGNA: doença hepática gordurosa não alcoólica; ES: esteatose simples; EHNA: 
esteato-hepatite não alcoólica; CHC: carcinoma hepatocelular 

 

Neste estudo analisamos o perfil da expressão sérica de cinco destes 

microRNAs (miR-21, miR-29a, miR-122, miR-155 e miR-181a) em que foi 

evidenciada associação com a DHGNA, pois evidências sugerem que podem 

exercer importante papel na fisiopatologia e na evolução da doença. 

 

1.3.3 – MicroRNA-21 
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O miR-21 é um microRNA com expressão alterada em diversas 

condições relacionadas à fisiopatologia da EHNA, como em processos 

inflamatórios, fibrogênicos, do metabolismo lipídico, de lesão endotelial e 

carcinogênese. (36) 

Existe estudo que sugere que a expressão do miR-21 aumenta 

proporcionalmente com a progressão de doença na DHGNA, apesar de 

existirem dados conflitantes e contraditórios na literatura a esse respeito. (29) 

Yamada et al. (2013) demonstraram que o nível de miR-21 no soro de 

pacientes com DHGNA diagnosticada por ultrassonografia, comparando com 

controles saudáveis, é maior no sexo masculino, porém sem diferença 

estatística no sexo feminino. (37) Becker et al. (2015) mostraram níveis séricos 

significativamente maiores de miR-21 em pacientes com EHNA quando 

comparados aos pacientes com ES, mas não demonstraram diferenças entre 

os pacientes com ES e o grupo controle. (38) 

Sun et al. (2015) mostraram correlação do miR-21 com o metabolismo 

lipídico, particularmente na biossíntese do colesterol. Em modelo experimental 

de DHGNA, o miR-21 regulou o metabolismo lipídico através da inibição da 

expressão da 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A redutase (HMG-CoA 

redutase), importante enzima da via de síntese do colesterol. (39) Ahn et al. 

(2012) demonstraram redução da expressão do miR-21 no fígado de 

camundongos submetidos a dieta com alto teor de gordura, efeito mediado pela 

proteína de ligação a ácidos graxos 7 [do inglês: fatty acid bindin protein 7 

(FABP7)], alvo já reconhecido do miR-21 em nível transcricional e traducional.  

(40) Nesse mesmo estudo, o uso de licopeno na dieta foi capaz de inibir a 
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esteatose hepática induzida pela dieta com alto teor de gorduras, aumentando 

FABP7 através da redução da expressão hepática do miR-21.  (40) 

O aumento da expressão hepática do miR-21 foi observado em modelo 

experimental de EHNA. Este aumento é relacionado à hiperleptinemia 

observada nessa condição patológica e leva a maior expressão de marcadores 

de lesão endotelial, descrita como um evento inicial na fisiopatologia da EHNA. 

O miR-21, através da repressão da proteína grainyhead-like-3 (Grhl3), um de 

seus alvos conhecidos, leva a desfosforilação da óxido nítrico sintetase 3 

(NOS3), importante mediador da função endotelial. (41) 

Em relação à fibrose, o miR-21 já foi estudado em diversos órgãos e 

parece ter uma correlação positiva com a sua progressão. Em modelos com 

animais observou-se correlação direta da expressão de miR-21 com o grau de 

fibrose no fígado, o que torna este microRNA um potencial biomarcador não 

invasivo de fibrose. (42)  

Em coorte brasileira, a sobrevida livre de transplante foi 

significativamente menor em cirróticos com diferentes etiologias com nível 

sérico mais alto de miR-21. (43)  

O miR-21 também parece estar envolvido no mecanismo de 

carcinogênese do CHC, pois o aumento de sua expressão está correlacionado 

com a redução da atividade do gene supressor tumoral phosphatase and tensin 

homolog (PTEN). (44) Wu et al. (2016) sugerem que o miR-21 favorece o 

acúmulo de lipídios no fígado e o crescimento de células tumorais do CHC 

relacionado à DHGNA. (45) 

 

1.3.4 – MicroRNA-29a 
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Inúmeros pesquisadores já tentaram estabelecer o miR-29 como 

marcador não invasivo de esteatose. Estudo em população chinesa, 

correlacionou o miR-29b com a DHGNA, independente da presença ou não de 

DM2 associada. O mesmo estudo, porém, não demonstrou correlação entre a 

presença ou ausência de esteatose, diagnosticada por ultrassonografia, com o 

nível sérico do miR29a. (46) Em contrapartida, Jampoka et al. (2018) 

mostraram que os níveis de miR-29a estão significativamente reduzidos em 

pacientes com DHGNA em relação a controles saudáveis. (47)   

O miR-29 parece participar de vias metabólicas que levam ao acúmulo 

de colesterol livre no fígado. Este depósito de colesterol representa uma etapa 

essencial na patogênese da EHNA, além de se correlacionar com a gravidade 

histológica da doença, causando dano hepático que induz inflamação e 

estimula a fibrogênese. O miR-29 reduz a expressão da HMG-CoA redutase, 

alvo de importantes medicamentos para controle da dislipidemia. Em modelos 

experimentais de esteatose hepática observou-se que a expressão aumentada 

do miR-29 se correlaciona, portanto, com redução no acúmulo de colesterol 

livre. (48) A lipase lipoproteica (LLP), enzima que hidrolisa moléculas de 

triglicerídeos encontradas nas lipoproteínas, também é inibida pelo miR-29, 

sendo outro mecanismo proposto que reforça que o miR-29 é um importante 

regulador do metabolismo lipídico. (49) 

O miR-29 também parece exercer um papel antifibrótico, apresentando 

níveis séricos mais baixos em pacientes com fibrose avançada. (50) (51) 

Roderburg et al. (2010) mostraram que pacientes com níveis avançados de 

fibrose tem níveis significativamente menores de miR-29a em relação aos 

controles e também quando comparados a pacientes com fibrose menos 
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avançada. (52) Observaram ainda que a redução da expressão do miR-29 tem 

correlação com maior ativação das células estreladas e maior atividade de 

transforming growth factor beta (TGF-β). (52) Modelo experimental de EHNA 

induzida por dieta com alto teor de gordura em camundongos mostra que a 

superexpressão do miR-29a reduz tanto esteatose como inflamação e fibrose 

nesses animais, através da supressão da CD36, proteína facilitadora do 

transporte de ácidos graxos de cadeia longa e que ativa o peroxisome 

proliferator-activated receptor γ (PPARγ), implicado diretamente no 

metabolismo lipídico. (53) Yang et al. (2019) também demonstraram que a 

superexpressão do miR-29a reduziu significativamente a esteatose, a 

inflamação e a fibrose em camundongos com dieta deficiente em metionina-

colina. (54) Tais mecanismos podem sugerir que o miR-29a possa ser usado 

como futuro alvo terapêutico na EHNA. 

 

1.3.5 – MicroRNA-122 

O miR-122 é expresso primariamente em hepatócitos. É o microRNA 

mais abundante no fígado humano, correspondendo a aproximadamente 80% 

do total dos microRNAs no tecido hepático. (32) Tem-se observado sua 

expressão anormal em diversas patologias hepáticas, incluindo a DHGNA. Em 

pacientes com HCV, por exemplo, o miR-122 mostrou correlação com a 

inflamação portal e com o grau de esteatose. (55) 

Estudo em população japonesa demonstrou nível sérico 

significativamente aumentado do miR-122 em pacientes com esteatose em 

relação aos controles saudáveis. Foi observado ainda nessa mesma população 
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que quando maior a gravidade da esteatose estimada pela ultrassonografia, 

maior o nível sérico do miR-122. (37) 

O miR-122 exerce importante papel na regulação do metabolismo 

lipídico no fígado, incluindo a biossíntese do colesterol. (56) Nos pacientes com 

DHGNA, alguns estudos já mostraram que os níveis séricos do miR-122 se 

encontram aumentados, podendo se correlacionar com níveis de alanina 

aminotransferase (ALT) e o grau de fibrose, esteatose e inflamação no fígado. 

(29) (57) Além disso, a elevação sérica de miR-122 parece ocorrer 

precocemente na evolução da EHNA, mesmo antes da elevação de 

aminotransferases, sugerindo ser um marcador precoce de evolução para 

formas mais avançadas da DHGNA. (58)  

Em um estudo retrospectivo realizado no Japão, através da análise 

comparativa de biópsias de 32 pacientes, observou-se que, nos pacientes que 

apresentaram melhora histológica na biópsia de controle, os níveis séricos de 

miR-122 foram significativamente menores na segunda biópsia em relação à 

primeira do mesmo paciente, enquanto que, nos pacientes que não 

apresentaram melhora histológica, não houve diferença estatística nos níveis 

de miR-122. Vale ressaltar que a indicação da segunda biópsia foi por decisão 

do médico assistente, independentemente de qualquer intervenção utilizada, 

com uma média de intervalo entre as duas biópsias de 4,6 anos. Este achado 

sugere que há associação entre os achados histopatológicos da DHGNA 

(esteatose, inflamação lobular, balonização e grau de fibrose) e os níveis 

circulantes de miR-122. Neste mesmo estudo também se mostrou associação 

entre os níveis séricos de miR-122 e os níveis de ALT e aspartato 

aminotransferase (AST). (59)  
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Além dos níveis séricos, a expressão de miR-122 no tecido hepático 

também se correlaciona com os graus de fibrose e esteatose hepática. (57) 

Pacientes com EHNA costumam apresentar menor expressão no tecido 

hepático de miR-122 quando comparado aos pacientes com esteatose simples, 

relação inversa ao que acontece com o nível sérico, que é maior na EHNA que 

na ES. (60)  

Em relação à carcinogênese, já está bem definido que o miR-122 está 

reduzido em pacientes com estágios avançados de CHC relacionado a 

diversas doenças hepáticas. (43) Porém na EHNA, o silenciamento de miR-122 

parece ser um evento precoce durante a hepatocarcinogênese, conforme 

demonstrado em estudo experimental de CHC na DHGNA em ratos. Desta 

forma, o miR-122 poderia ser um promissor marcador molecular de CHC nos 

pacientes com EHNA, permitindo a identificação de pacientes de maior risco e 

possibilitando o diagnóstico precoce. (61) Um estudo em humanos ratificou que 

os níveis séricos de miR-122 parecem diminuir nos pacientes com DHGNA que 

evoluem com EHNA e desenvolvem CHC, mesmo antes da evolução para 

graus mais avançados de fibrose. Acredita-se, portanto, que os achados 

histopatológicos de evolução para EHNA e a ocorrência de CHC devam se 

correlacionar de forma independente com a redução da dosagem sérica de 

miR-122. (62)  

 

1.3.6 – MicroRNA-155 

O miR-155 é expresso em vários tecidos e tipos celulares, incluindo 

hepatócitos, células endoteliais e inflamatórias. (63) Tem sido estudado em 

diversas doenças hepáticas, mostrando papel importante na esteatose, 
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inflamação e fibrose na EHA, doença com características histológicas muito 

semelhantes a EHNA. (64)  

Wang et al. (2016) mostraram nível sérico reduzido de miR-155 em 

pacientes com DHGNA em relação a controles saudáveis. (65) Neste mesmo 

estudo, esta redução foi associada a maior expressão de genes lipogênicos, 

sugerindo possível mecanismo pelo qual o menor nível observado de miR-155 

poderia contribuir para a evolução da doença. Além disso, a gravidade da 

EHNA tem correlação com o grau de expressão deste microRNA no tecido 

hepático, mostrando seu papel na fisiopatogênese. (66) Outras evidências 

ratificam que um dos mecanismos propostos se deve ao fato de o grau de 

expressão do miR-155 interferir no metabolismo lipídico, influenciando na 

diferenciação de adipócitos, na adipogênese e na obesidade. A 

superexpressão do miR-155 leva a redução do acúmulo de lipídios no fígado, 

assim como melhora do perfil lipídico laboratorial. (67)  

Por outro lado, Wang et al. (2009) mostraram expressão aumentada do 

miR-155 no fígado nas fases iniciais da carcinogênese do CHC em modelo 

experimental de ratos com DHGNA, mostrando seu papel oncogenético. Este 

efeito foi relacionado a menor expressão de seu alvo C/EBPβ, supressor 

tumoral que se encontra reduzido em pacientes com CHC. (68)  

Em relação ao tecido hepático, foi observado aumento da expressão 

hepática de miR-155 em pacientes cirróticos em relação aos controles 

saudáveis. (63) O mesmo estudo mostrou que o miR-155 hepático aumenta em 

modelo experimental de lesão hepática induzida por concanavalina A (ConA). 

Entretanto, sua ausência, avaliada por animais knockout miR-155, promove 

aumento da resposta inflamatória induzida por ConA. O mecanismo proposto 
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sugere que o miR-155 modula a lesão hepática por linfócitos T, alterando o 

recrutamento de células T reguladoras e a produção de citocinas pelo linfócito 

T helper. Isto mostra que, dependendo do mecanismo de lesão, pode haver 

aumento ou redução do miR-155, ainda existindo dúvidas sobre seu real papel 

na DHGNA e sua evolução (63) 

 

1.3.7 – MicroRNA-181  

O miR-181a é altamente expresso em vários tecidos, incluindo o fígado 

(69), sendo estudado em uma série de condições na hepatologia.  

Evidências sugerem, que o miR-181a participa da patogênese na 

Colangite biliar primária (CBP), através de mecanismos de controle de 

apoptose relacionados a resposta T helper 17 (Th17), com expressão reduzida 

em relação a controles saudáveis. (70) 

Em pacientes com cirrose por hepatite B, o nível sérico de miR-181a 

está aumentado em relação a controles saudáveis. Já foi postulado que um dos 

possíveis mecanismos do HBV influenciar na carcinogênese e, desta forma, 

justificar a maior prevalência de CHC nessa população, seria por interferência 

viral na expressão do miR-181a. Zou et al. (2015) demonstraram in vitro que o 

HBV aumenta a expressão celular do miR-181a por meio da ativação de sua 

região promotora, inibindo apoptose e permitindo o crescimento tumoral in vitro. 

(71) 

Além dos efeitos sobre o mecanismo de apoptose, evidências sugerem 

participação do miR-181a em mecanismos que controlam a sensibilidade à 

insulina no fígado. A redução da expressão de miR-181a aumenta a atividade 

de sirtulina-1 (SIRT1), um potente regulador da sensibilidade à insulina nos 
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hepatócitos. (72) Como a resistência insulínica constitui-se em um dos pilares 

na fisiopatologia da DHGNA, a modulação da expressão do miR-181a poderia 

se correlacionar com a progressão da doença.  

Dados publicados sugerem que os níveis séricos de miR-181a estão 

aumentados em pacientes com DHGNA que evoluem para CHC. (35) Seu 

papel parece ter influência na história natural da doença e na resposta ao 

tratamento do CHC. Chang et al. (2017) mostraram que a expressão do miR-

181a se correlaciona com a probabilidade de metástase, que é definidora de 

prognóstico. Documentaram níveis de expressão aumentados de miR-181a em 

tecido de CHC comparado a tecidos adjacentes, e ainda maior em tecidos 

tumorais metastáticos que no tumor primário. (73) Azumi et al. (2016) 

demonstraram in vitro que o miR-181a induz resistência ao sorafenibe em 

culturas de células de CHC. Logo, a inibição do miR-181a poderia favorecer a 

resposta à quimioterapia contra o CHC. (74) 

Em relação ao mecanismo inflamatório, aspecto importante da 

fisiopatologia da EHNA, estudo em modelo experimental de lesão hepática 

crônica em ratos mostra a participação do miR-181a na ativação de macrófago, 

célula central do processo inflamatório. (75) 

 Gupta et al. (2019) mostraram níveis menores de expressão de miR-

181a em tecido hepático de doadores saudáveis quando comparado com 

fígados cirróticos, postulando que o miR-181a contribuiria para o aumento da 

fibrogênese via TGF-β. (76) Este dado foi ratificado por coorte brasileira, 

quando os níveis séricos do miR-181 foram maiores nos pacientes cirróticos 

que em controles saudáveis. (43) 
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Diante do exposto em relação ao envolvimento dos microRNAs 

supracitados em diversas fases da patogênese da DHGNA, este estudo visou à 

melhor compreensão do papel dos microRNAs nos diversos fenótipos da 

doença, bem como melhor reconhecimento desses ácidos nucléicos como 

biomarcadores e potenciais alvos terapêuticos na DHGNA.  
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2.  OBJETIVOS
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2.1 - OBJETIVO PRIMÁRIO 

 

- Avaliar o papel dos microRNAs miR-122, miR-29a, miR-21, miR-155 e 

miR-181a na expressão fenotípica da DHGNA, correlacionando seus níveis 

séricos com os diversos estágios da doença.  

 

2.2 - OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 

- Correlacionar os níveis séricos de miR-122, miR-29a, miR-21, miR-155 

e miR-181a com os graus de fibrose e com a atividade histológica da doença, 

avaliada pelo escore NAS, das biópsias de pacientes com DHGNA. 

- Avaliar a capacidade em predizer fibrose dos escores não invasivos 

(FIB-4 e NFS) e compará-los com os micro-RNAs miR-122, miR-29a, miR-21, 

miR-155 e miR-181a. 

- Correlacionar níveis séricos de miR-122, miR-29a, miR-21, miR-155 e 

miR-181a com perfil clínico e laboratorial dos pacientes com DHGNA, incluindo 

exames de avaliação hepática e do metabolismo lipídico e glicídico.  
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3.  MÉTODO
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3.1 - DESENHO DO ESTUDO 

 

             Estudo transversal em 108 pacientes com DHGNA 

diagnosticados por biópsia hepática, provenientes do Ambulatório de Doença 

hepática gordurosa não alcoólica (A2MG700) da Disciplina de 

Gastroenterologia Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), entre janeiro de 2009 e agosto de 

2012. 

3.2 - CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

• Portador de DHGNA com idade entre 18-75 anos, de 

ambos os sexos;  

• Biópsia hepática compatível com DHGNA, tendo sido 

excluídas outras causas de hepatopatia crônica. 

 

3.3 - CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

• Portador de outras condições que podem levar a doença 

hepática crônica: esquistossomose hepatoesplênica, hepatites virais B e 

C, hepatite autoimune (HAI), colangite biliar primária (CBP), doença de 

Wilson, deficiência de α1-antitripsina, hemocromatose (primária ou 

secundária) e ingesta de álcool (>30 g de etanol por semana para 

pacientes do sexo masculino e >20 g por semana para pacientes do 

sexo feminino). 

• Recusa do paciente em participar da pesquisa 

 

3.4 - CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 
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Foi solicitada a dispensa do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), uma vez que, neste estudo, foram utilizadas amostras de 

soro de pacientes selecionados em um banco de dados já estabelecido e 

utilizado em estudos prévios, na mesma linha de pesquisa, com aprovação do 

Comitê de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 12 

de setembro de 2017, sob o Parecer 2.269.097 (Anexo 7.1). 

 

3.5 - ANÁLISE CLÍNICA E EPIDEMIOLÓGICA 

 

No mesmo período em que foi realizada a biópsia hepática foram 

obtidos os dados demográficos, como gênero e idade dos pacientes, assim 

como presença de comorbidades, tais como Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) e dislipidemia (DLP). A SM foi definida 

utilizando-se os critérios adotados pelo Adult Treatment Panel III (ATP III): 

hipertrigliceridemia: >150 mg/ dL; HDL colesterol: <40 mg/ dL em homens e 

<50 mg/ dL em mulheres; glicemia de jejum: >110 mg/ dL, circunferência 

abdominal >102 cm em homens e >88 cm em mulheres, pressão arterial (PA) 

sistólica >130 mmHg ou PA diastólica >85 mmHg). (77) Para avaliação de 

resistência insulínica foi usado o Homeostasis Model Assessment – Insulin 

Resistance (HOMA-IR), definido por glicemia de jejum [mg/ dL]/18 x insulina de 

jejum UI/ mL]/ 22,5). Pacientes com HOMA-IR maior ou igual a 2,5 foram 

considerados portadores de resistência insulínica. (78) 
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3.6 - ANÁLISE BIOQUÍMICA 

  

Os exames laboratoriais foram realizados próximos ao período em que 

os pacientes foram submetidos à biópsia hepática. Foram coletados os 

seguintes exames: hemograma completo, lipidograma, glicemia em jejum, 

insulina em jejum, tempo de atividade de protrombina (TAP), proteína total e 

frações, bilirrubina total e frações, aspartato aminotransferase (AST), alanino 

aminotransferase (ALT), gama-glutamil transpeptidase (γ-GT), marcadores 

para hepatite B e C (HBsAg, anti-HBs, anti-HBc IgM e IgG, anti-HCV), 

autoanticorpos hepáticos (FAN, anti-músculo liso, anti-LKM1, anti-mitocôndria), 

ceruloplasmina, α1-antitripsina e perfil de ferro (ferro, ferritina, saturação de 

transferrina e capacidade total e latente de ligação do ferro).  

Amostras de sangue foram coletadas após jejum de 12 horas, 

centrifugadas em até uma hora após a coleta para a separação de plasma, 

soro e células leucocitárias e armazenadas a temperatura de -80 °C. As 

análises bioquímicas foram realizadas no laboratório central do HC-FMUSP. As 

concentrações de glicose foram determinadas pelo método enzimático da 

hexoquinase (Cobas, Roche, Suíça); a insulina, pelo método de 

quimioluminescência (Cobas, Roche, Suíça); o colesterol total, colesterol HDL 

e TG, pelo método colorimétrico enzimático (Cobas, Roche, Suíça), e o 

colesterol LDL, pela equação de Friedwald (REF). 

A partir dos dados laboratoriais e demográficos foram calculados dois 

escores para avaliação não invasiva de fibrose hepática, o FIB-4 e o NFS, 

conforme equações a seguir: 
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FIB-4: Idade [anos] × AST[U/ L]) /(plaquetas [109 ] X √ALT[U/ L]) 

 

NFS: −1.675 + (0.037 × Idade [anos]) + (0.094 × IMC) + (1.13 × glicemia 

de jejum alterada/ diabetes [sim=1, não=0]) + (0.99 × AST/ALT) - (0.013 × 

plaquetas [109 /L]) - (0.66 X albumina [g/ dL]). 

 

3.7 - EXPRESSÃO E ANÁLISE DOS MICRORNAs  

 

3.7.1 – Amostras 

Amostras de plasma ou soro armazenadas a -80° C foram utilizadas 

para o isolamento de RNA total. O RNA total foi extraído utilizando-se o 

reagente TRIzol® LS (Ambion® by Life Technologies, Carlsbad, CA, USA) que 

incluiu uma etapa de extração orgânica com fenol seguida de etapa de 

precipitação do RNA com álcool. Foram seguidas as orientações do fabricante. 

O RNA foi eluído em 30 μL de tampão de eluição (Ambion®, Thermo Fisher 

Brand, Foster City, CA, USA), e armazenado a -80 ºC até o momento do uso. 

 

3.7.2 - Quantificação do RNA extraído 

A pureza do RNA foi avaliada utilizando-se o equipamento NanoDropTM 

1000 Spectrophotometer (Fisher Scientific Technologies, Waltham, MA, USA). 

Foram considerados de boa qualidade as amostras de RNA cuja razão 260/ 

280 ficar entre 1,7 e 2. A quantificação do RNA foi avaliada pelo método 

fluorimétrico no equipamento Qubit® (InvitrogenTM, Thermo Fisher Brand, 

Carlsbad, USA). 
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3.7.3 - Transcrição Reversa 

Após a análise da qualidade e quantificação, o RNA extraído foi 

submetido à reação de transcrição reversa para a síntese do DNA 

complementar (cDNA). Para este fim, foi utilizado o kit TaqMan® MicroRNA 

Reverse Transcription Kit (Applied Biosystems, Thermo Fisher Brand, Foster 

City, CA, USA). O cDNA foi sintetizado utilizando-se iniciadores específicos 

para cada microRNA estudado. A reação de transcrição reversa foi realizada 

com volume final de 15 μL. Foram utilizados 75 ng de RNA total, que foram 

submetidos às seguintes etapas: 16 ºC por 30 minutos, em seguida 42 ºC por 5 

minutos e uma última etapa a 85 ºC por 5 minutos para a inativação da enzima.  

 

3.7.4 - Detecção dos miRNAs por PCR em Tempo Real 

O cDNA obtido na etapa de transcrição reversa foi utilizado nos ensaios 

de expressão de miRNA. Foram utilizados os ensaios de expressão de miRNAs 

pré-desenhados hsa-miR-21, hsa-miR-29a, hsa-miR-122, hsa-miR-155 e hsa-

miR-181a (Applied Biosystems, Thermo Fisher Brand, Foster City, CA, USA). 

Os controles utilizados nas reações foram o RNA ribossomal RNU48 (Applied 

Biosystems, Thermo Fisher Brand, Foster City, CA, USA) e Spike-In C. elegans 

miR-39 (Qiagen®, Hilden, Alemanha). A reação foi realizada utilizando-se o kit 

TaqMan Universal PCR master mix II (Applied Biosystems, Thermo Fisher 

Brand, Foster City, CA, USA). Foram utilizados 2 μL do cDNA (5 ng/ μL), com 

volume final da reação de 20μL. A detecção e a análise foram realizadas no 

equipamento 7500 Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems, Thermo 

Fisher Brand, Foster City, CA, USA), nas seguintes condições de ciclagem: 50 
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oC por 20 segundos, 95 oC por 10 min, 40 ciclos de 95 oC por 15s, 60 oC por 

1min. Todas as amostras foram testadas em triplicata a cada reação. 

3.7.5 - Análise da expressão dos miRNAs 

A análise de expressão foi baseada no valor de CT (cycle threshold) de 

cada amostra, que consiste no ponto a partir do qual a fluorescência é 

detectada. CT é o ponto inicial da fase exponencial da amplificação que se 

correlaciona inversamente com a quantidade de amostra. Quanto maior a 

quantidade inicial de amostra, menor é o valor do CT, ou seja, mais cedo se 

detecta o aumento significativo da fluorescência. 

Os valores de CT obtidos para cada amostra foram normalizados 

utilizando os valores de CT do RNA ribossomal RNU48 (controle endógeno) de 

modo a minimizar as variações decorrentes da própria metodologia. (79) O 

valor de CT normalizado (ΔCT) de cada amostra foi obtido da seguinte forma:  

ΔCT= CT (amostra) - CT (controle endógeno) 

A expressão dos miRNAs foi determinada utilizando-se o algoritmo 2-∆Ct. 

(80) 

 

3.8 - ANÁLISE HISTOLÓGICA 

 

Os fragmentos de tecido hepático obtidos por biópsia com agulha Tru-

cut foram fixados em solução de formol a 4% e em seguida processados e 

submetidos às colorações de hematoxilina-eosina (HE), Tricrômio de Masson e 

Perls para pigmentos. As amostras de fígado foram avaliadas de maneira cega 

por um patologista com experiência em patologia hepática. Os seguintes 

parâmetros histológicos foram analisados e quantificados: esteatose micro ou 
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macrovesicular e sua distribuição zonal, infiltrado inflamatório e sua distribuição 

zonal, fibrose portal e perivenular e necrose focal.  

       Foi utilizado o escore da atividade da DGHNA – NAFLD Activity 

Score (NAS), definido pelo Pathology Committee of the NASH Clinical 

Research Network (81) (Tabela 1). O escore é definido pela soma dos graus de 

esteatose (0 a 3), inflamação lobular (0 a 3) e balonização (0 a 2). Os valores 

variam de 0 a 8. Com a finalidade de categorização dos graus de atividade 

inflamatória em dois grupos para fins de análise estatística, os pacientes foram 

divididos em portadores de atividade inflamatória significativa (NAS ≥4) e 

ausência de atividade inflamatória significativa (NAS <4). Para a esteatose 

macro e microvesicular, tendo em vista o percentual de hepatócitos 

acometidos, a intensidade foi graduada conforme se segue: Grau 0 - <5 %; 

Grau I – 5-33%; Grau II – 34-66 % e Grau III >66 %. 

A fibrose, que é menos reversível, resultante da atividade da doença e o 

principal fator prognóstico, não está inclusa no escore. A separação da fibrose 

das outras variáveis histológicas facilita a compreensão quanto ao 

estadiamento (grau de fibrose) e o que indica a atividade necro-inflamatória 

(escore) na EHNA. No estadiamento das alterações estruturais, foi utilizado o 

proposto por Kleiner et al. (2005) (81), que utiliza as seguintes características 

para graduação da fibrose: estádio 0 - ausência de fibrose; estádio Ia - 

presença de fibrose perisinusoidal leve apenas em zona 3; estádio Ib - 

presença de fibrose perisinusoidal moderada apenas em zona 3; estádio Ic – 

presença de fibrose portal/periportal, apenas; estádio II – presença de fibrose 

portal/periportal e fibrose perisinusoidal em zona 3; estádio III – fibrose em 

ponte; estádio IV – cirrose.   
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Tabela 1. Escore da atividade da Doença hepática gordurosa não alcoólica 

(DGHNA) – NAFLD Activity Score (NAS) definida pelo Pathology 

Committee of the NASH Clinical Research Network (Kleiner et al., 

2005) 

ESTEATOSE 

0 

1 

2 

3 

 

<5% 

5%-33% 

>33%-66% 

>66% 

FIBROSE 

0 

1 

1A 

1B 

1C 

2 

3 

4 

 

Ausente 

Perissinusoidal ou periportal 

Leve, zona 3, perissinusoidal 

Moderara, zona 3, perissinusoidal 

Portal/periportal 

Perissinusoidal e portal/periportal 

Pontes de fibrose 

Cirrose 

INFILTRADO LOBULAR 

0 

1 

2 

3 

 

Sem foco 

<2 focos por campo de 200X 

2-4 focos por campo de 200X 

>4 focos por campo de 200X 

BALONIZAÇÃO 

0 

1 

2 

 

Ausente 

Poucas células com balonização 

Muitas células / balonização proeminente 

Legenda: DHGNA: doença hepática gordurosa não alcoólica. 
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Sabendo-se da distribuição frequentemente heterogênea das amostras, 

os graus foram atribuídos integrando-se densidade celular e tecidual das 

variáveis. Assim, a gradação resultará tanto da frequência com que a variável 

se apresenta, como também da dimensão de sua expressão. Para a análise 

estatística, a subdivisão do grau 1 de fibrose não foi considerada, sendo todos 

enquadrados na mesma categoria.  

Com a finalidade de categorização dos graus de fibrose em dois grupos 

para fins de análise estatística, os pacientes foram divididos em portadores de 

fibrose clinicamente significativa (graus de fibrose F2, F3 e F4) e ausência de 

fibrose clinicamente significativa (graus de fibrose F0 e F1). Esta divisão foi 

baseada na recomendação da European Association for the Study of the Liver 

(EASL) de avaliar tratamento farmacológico para EHNA apenas nos pacientes 

com grau de fibrose maior ou igual a 2, sendo, portanto, a identificação deste 

grupo clinicamente relevante. (2) 

 

3.9 - ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As estatísticas descritivas permitiram apresentar os dados de acordo 

com o tipo de variável. Para as variáveis do tipo qualitativo, frequências e 

porcentagens foram calculadas; e para as variáveis do tipo quantitativo foram 

calculados os valores da média, mediana, desvio padrão, mínimo, máximo e 

intervalos interquartílicos. O intervalo interquartílico é calculado como a 

diferença entre o terceiro quartil (Q75%) menos o primeiro quartil (Q25%).  

Associação entre variáveis do tipo qualitativo foi realizada pelo teste qui-

quadrado de Pearson, ou teste exato de Fisher (quando 25% ou mais dos 
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valores esperados eram menores do que 5). Para verificar a normalidade da 

distribuição dos valores dos microRNAs, utilizou-se o teste de normalidade 

Kolmogorov-Smirnov sob a hipótese nula que os dados seguem uma 

distribuição normal. No caso de não rejeitar a hipótese nula foram utilizados 

testes paramétricos e no caso de rejeitar a hipótese nula, testes não 

paramétricos foram utilizados. 

A comparação entre as distribuições dos valores dos miRNAs, nas 

categorias de fibrose, foi realizada pelo teste de Mann-Whitney, teste t de 

Student e o teste de Kruskal-Wallis, conforme a adesão dos dados a 

distribuição normal.  

A correlação entre variáveis quantitativas foi calculada pelo coeficiente 

de correlação de Spearman. Gráficos da distribuição dos microRNAs segundo 

variáveis qualitativas foi apresentado pelo boxplot. 

O nível de significância adotado foi de 5% para todos os testes de 

hipóteses. As análises foram realizadas no software estatístico SPSS for 

Windows v.25. 

Uma análise de regressão logística multivariada foi realizada para 

construção de um escore para a predição de fibrose utilizando o FIB-4 e o Ln 

(miRNA-181a) como variáveis independentes. Curvas ROCs foram construídas 

para verificar a acurácia do escore (FIB4-miRNA181a) e do FIB-4. 

 As variáveis quantitativas serão apresentadas como a média ± DP ou 

como mediana e intervalo para dados não paramétricos. As variáveis serão 

comparadas utilizando o teste t de Student com o software SPSS v.20.0 (IBM 

SPSS Statistics para Windows, Armonk, NY, EUA). Além disso, uma análise de 

correlação da expressão de miRNA e os parâmetros bioquímicos dos pacientes 
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será realizada utilizando-se a correlação não paramétrica de Spearman com o 

software GraphPad PRISM, versão 5.01 (GraphPad Software Inc, La Jolla, CA, 

EUA). Em todos os testes, um valor de p <0,05 será considerado 

estatisticamente significativo.  
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4.  RESULTADOS
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Neste estudo foram incluídos 108 pacientes com DHGNA comprovada 

por biópsia hepática. As características dos participantes do estudo são 

apresentadas na Tabela 2, de acordo com o grau de fibrose na biópsia 

hepática. Fibrose clinicamente significativa (F2-F4) foi presente em 42,6% (46/ 

108) dos casos. A dislipidemia foi mais prevalente em pacientes sem fibrose 

significativa (F0-F1: 86,7%) comparada com 65,9% dos que apresentaram 

maior grau de fibrose (p=0,012). Adicionalmente, o valor do colesterol HDL 

apresentou diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

(p=0,049), ao contrário das demais frações do colesterol. As avaliações de 

ALT, AST e γ-GT também apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas entre os pacientes segundo os graus de fibrose (p<0,05), com 

níveis mais elevados nos pacientes com maior grau de fibrose (F2-F4). O 

número de plaquetas foi menor, com significância estatística, nos pacientes 

com fibrose mais avançada (p=0,034). Outras características não 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

analisados. 
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Tabela 2. Características dos pacientes segundo o grau de fibrose. 

Característica 
Total 

 
n (%) 

Fibrose 

Valor de p 
F0/F1 F2-F4 

n (%) n (%) 

n = 108 n = 62 n = 46 

Sexo    0,5671 

Masculino 23 (21,3%) 12 (19,4%) 11 (23,9%)  
Feminino 85 (78,7%) 50 (80,6%) 35 (76,1%)   

Idade (anos)    0,6343 

Média (DP) 56,8 ± 9,4 56,8 ± 8,2 56,7 ± 10,9  
Med (mín-máx) 58 (27-74) 58 (33-69) 60,5 (27-74)   

Diabetes mellitus tipo 2 70 (67,3%) 36 (60,0%) 34 (77,3%) 0,0641 

Dislipidemia 81 (77,9%) 52 (86,7%) 29 (65,9%) 0,0121 

Hipertensão arterial 
sistémica 

68 (66,0%) 39 (66,1%) 29 (65,9%) 0,9841 

IMC (kg/m2)     

Média (DP) 32,2 ± 5,8 33,2 ± 6,1 31,0 ± 5,1 0,0904 

Normal 6 (6,3%) 3 (5,3%) 3 (7,7%) 0,3002 

Sobrepeso 25 (26,0%) 12 (21,1%) 13 (33,3%)  

Obeso 65 (67,7%) 42 (73,7%) 23 (59,0%)   

Glicemia em jejum    0,0533 

Média (DP) 118,9 ± 40,3 114,7 ± 42,4 124,7 ± 37,0  
Med (mín-máx) 105,5 (73-273) 100 (73-273) 109 (79-220)   

Insulina    0,5483 

Média (DP) 21,4 ± 14,2 21,5 ± 15,7 21,2 ± 11,9  
Med (mín-máx) 18,3 (3,7-70,5) 17,4 (5,7-70,5) 19,8 (3,7-63,4)   

Índice de resistência insulínica (HOMA)   0,1823 

Média (DP) 6,4 ± 5,0 6,3 ± 5,6 6,5 ± 4,1  
Med (mín-máx) 4,9 (0,8-23) 4,4 (1,2-23) 5,7 (0,8-17,3)   

Síndrome metabólica 83 (80,6%) 47 (78,3%) 36 (83,7%) 0,4951 

Aspartato aminotransferase     <0,0013 

Média (DP) 40,7 ± 37,6 28,4 ± 18,3 57,1 ± 49,1  
Med (mín-máx) 32 (10-248) 23 (10-141) 41 (13-248)   

Alanina aminotransferase   <0,0013 

Média (DP) 52,2 ± 51,9 37,5 ± 23,5 71,8 ± 70,4  
Med (mín-máx) 38 (13-479) 29 (13-149) 52,5 (19-479)   

Gama-glutamiltransferase   0,0443 

Média (DP) 91,0 ± 99,6 68,9 ± 65,4 120,8 ± 127,2  
Med (mín-máx) 54 (12-476) 45 (12-389) 67,5 (13-476)   

Colesterol total    0,7294 

Média (DP) 194,4 ± 46,5 193 ± 45,1 196,2 ± 48,7  
Med (mín-máx) 189 (86-313) 193 (86-293) 189 (95-313)   

Colesterol HDL    0,0493 

Média (DP) 47,0 ± 12,9 49 ± 13,4 44,3 ± 11,8  
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Característica 
Total 

 
n (%) 

Fibrose 

Valor de p 
F0/F1 F2-F4 

n (%) n (%) 

n = 108 n = 62 n = 46 

Med (mín-máx) 45 (24-100) 48 (25-100) 42,5 (24-75)   

Colesterol LDL    0,3704 

Média (DP) 115,7 ± 41,0 112,5 ± 36,4 120 ± 46,6  
Med (mín-máx) 114 (22-245) 114 (32-207) 112 (22-245)   

Triglicerídeos    0,2193 

Média (DP) 162,8 ± 68,7 154,8 ± 64,6 173,6 ± 73,4  
Med (mín-máx) 151 (50-433) 141 (50-319) 156,5 (74-433)   

Albumina    0,7534 

Média (DP) 4,63 ± 0,3 4,6 ± 0,3 4,6 ± 0,3  
Med (mín-máx) 4,6 (3,9-5,2) 4,7 (3,9-5,2) 4,6 (4-5,1)   

Plaquetas    0,0343 

Média (DP) 239,4 ± 69,1 254,3 ± 61,8 220,4 ± 73,9  
Med (mín-máx) 245 (92-484) 248 (146-484) 218,5 (92-385)   

Legenda: IMC: índice de massa corpórea; DP: desvio padrão; mín: valor mínimo; máx: valor 
máximo.1 Teste qui-quadrado de Pearson; 2 Teste exato de Fisher; 3 Teste de Mann-Whitney; 4 
Teste t de Student. 
 

 

A distribuição dos valores da análise de expressão dos microRNAs 

segundo os graus de fibrose foi representada pelos gráficos de boxplot (anexo 

7.2).   

A expressão dos microRNAs foi avaliada segundo o grau de fibrose 

(Tabela 3). Dada a distribuição não-normal dos microRNAs, foi realizado o 

teste de Kruskal-Wallis. Nenhum dos microRNAs apresentou diferenças 

estatisticamente significativas entre os diferentes graus de fibrose (p>0,05), 

quando avaliados cada grau separadamente.  
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Tabela 3. Comparação entre os microRNAs e os graus de fibrose. 

miRNA n Grau de fibrose Mediana (IIQ) Valor de p1 

     
miRNA-21 21 Ausente 0,189 (0,908-0,041) 0,714 
 41 Perissinusoidal ou periportal 0,138 (0,641-0,047)  
 19 Perissinusoidal e portal/periportal 0,136 (0,356-0,006)  
 22 Pontes de fibrose 0,096 (0,416-0,023)  
 5 Cirrose 0,130 (1,784-0,006)  
     
miRNA-29a 21 Ausente 0,025 (0,078-0,009) 0,402 
 41 Perissinusoidal ou periportal 0,021 (0,067-0,009)  
 19 Perissinusoidal e portal/periportal 0,023 (0,037-0,001)  
 22 Pontes de fibrose 0,037 (0,094-0,007)  
 5 Cirrose 0,073 (0,175-0,012)  
     
miRNA-122 20 Ausente 0,017 (0,038-0,006) 0,890 
 41 Perissinusoidal ou periportal 0,016 (0,047-0,005)  
 19 Perissinusoidal e portal/periportal 0,018 (0,047-0,001)  
 22 Pontes de fibrose 0,018 (0,078-0,010)  
 5 Cirrose 0,019 (0,170-0,003)  
     
miRNA-155 21 Ausente 0,003 (0,011-0,001) 0,984 
 41 Perissinusoidal ou periportal 0,004 (0,011-0,001)  
 17 Perissinusoidal e portal/periportal 0,003 (0,010-0,001)  
 22 Pontes de fibrose 0,004 (0,009-0,001)  
 5 Cirrose 0,005 (0,007-0,002)  
     
miRNA-181a 21 Ausente 0,004 (0,014-0,001) 0,174 
 40 Perissinusoidal ou periportal 0,004 (0,013-0,002)  
 17 Perissinusoidal e portal/periportal 0,001 (0,004-0,0004)  
 22 Pontes de fibrose 0,002 (0,016-0,0003)  
 5 Cirrose 0,002 (0,008-0,001)  

IIQ: Intervalo interquartílico (3º Quartil – 1º Quartil).1 Teste de Kruskal-Wallis. 

 

Quando avaliados de forma agrupada, considerando a presença ou 

ausência de fibrose clinicamente significativa, os valores do miRNA-21, miRNA-

29a, miRNA-122 e miRNA-155 também não apresentaram diferenças 

significativas estatisticamente entre os pacientes, segundo a categorização 

estabelecida (Tabela 4). Por outro lado, o miRNA-181a apresentou diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois grupos (p=0,017) (Figura 1). 
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Tabela 4. Expressão dos microRNAs em relação ao grau de fibrose. 

Característica Total Fibrose   

  (n=108)  F0/F1 (n = 62) F2/F3/F4 (n = 46) pb 

miRNA-21 0,14 (0-37,98) 0,14 (0-37,98) 0,12 (0-16,34) 0,2033 

miRNA-29a 0,02 (0-3,55) 0,02 (0-3,55) 0,03 (0-3,18) 0,7513 

miRNA-122 0,02 (0-5,72) 0,02 (0-0,37) 0,02 (0-5,72) 0,5133 

miRNA-155 0,004 (0-8,74) 0,004 (0-0,40) 0,003 (0-8,74) 0,9543 

miRNA-181a 0,003 (0-1,07) 0,004 (0-0,39) 0,002 (0-1,07) 0,0173 
Dados expressos em mediana (mínimo - máximo). b: Teste de Mann-Whitney. 

 

 

Figura 1. Expressão dos miR-181a em relação ao grau de fibrose. 
 

Quando analisados os valores das expressões dos microRNAs em 

relação às categorizações do FIB-4 e do NFS, não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (p> 0,05) (Tabelas 5 

e 6). 

Porém, na nossa população, nem o FIB-4 nem o NFS foram tão bons 

preditores para exclusão de fibrose avançada, considerando a análise 

Teste de Mann-Whitney (p = 0,0173) 
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histológica o padrão-ouro, quando usados isoladamente (Figuras 2 e 3), com 

uma AUC (area under the curve) de 0,616 para o NFS e de 0,697 para o FIB-4.  

Tabela 5. Comparação entre os microRNAs e a categorização do FIB-4. 

miRNA n Categorização do FIB-4 Mediana (IIQ) 
Valor de 

p1 

     
miRNA-21 54 <1,3 (ausência de fibrose significativa) 0,143 (0,427-0,015) 0,778 
 26 1,3-2,67 (indeterminado) 0,131 (0,417-0,027)  
 9 >2,67 (presença de fibrose avançada) 0,063 (0,927-0,006)  
     
miRNA-29a 54 <1,3 (ausência de fibrose significativa) 0,025 (0,061-0,008) 0,602 
 26 1,3-2,67 (indeterminado) 0,017 (0,094-0,006)  
 9 >2,67 (presença de fibrose avançada) 0,008 (0,071-0,004)  
     
miRNA-122 53 <1,3 (ausência de fibrose significativa) 0,017 (0,047-0,005) 0,688 
 26 1,3-2,67 (indeterminado) 0,011 (0,046-0,002)  
 9 >2,67 (presença de fibrose avançada) 0,014 (0,058-0,004)  
     
miRNA-155 53 <1,3 (ausência de fibrose significativa) 0,004 (0,012-0,001) 0,630 
 26 1,3-2,67 (indeterminado) 0,003 (0,007-0,001)  
 9 >2,67 (presença de fibrose avançada) 0,002 (0,010-0,0003)  
     
miRNA-181a 52 <1,3 (ausência de fibrose significativa) 0,004 (0,014-0,001) 0,277 
 26 1,3-2,67 (indeterminado) 0,002 (0,009-0,001)  
 9 >2,67 (presença de fibrose avançada) 0,001 (0,019-0,0003)  
IIQ: Intervalo interquartílico (3º Quartil – 1º Quartil).1 Teste de Kruskal-Wallis. 

 

 

Tabela 6. Comparação entre os microRNAs e a categorização do NAFLD 

fibrosis score. 

miRNA n Categorização do NFS Mediana (IIQ) 
Valor de 

p1 

     
miRNA-21 24 <-1,45 (ausência de fibrose significativa) 0,164 (0,685-0,119) 0,603 
 38 -1,45-0,675 (indeterminado) 0,137 (0,512-0,051)  
 2 >0,675 (presença de fibrose avançada) 0,179 (NA-0,001)  
     
miRNA-29a 24 <-1,45 (ausência de fibrose significativa) 0,030 (0,055-0,012) 0,987 
 38 -1,45-0,675 (indeterminado) 0,026 (0,098-0,007)  
 2 >0,675 (presença de fibrose avançada) 0,038 (NA-0,007)  
     
miRNA-122 24 <-1,45 (ausência de fibrose significativa) 0,018 (0,044-0,010) 0,999 
 37 -1,45-0,675 (indeterminado) 0,023 (0,048-0,005)  
 2 >0,675 (presença de fibrose avançada) 0,038 (NA-0,003)  
     
miRNA-155 34 <-1,45 (ausência de fibrose significativa) 0,003 (0,010-0,001) 0,518 
 37 -1,45-0,675 (indeterminado) 0,005 (0,013-0,001)  
 2 >0,675 (presença de fibrose avançada) 0,007 (NA-0,002)  
     
miRNA-181a 24 <-1,45 (ausência de fibrose significativa) 0,004 (0,012-0,002) 0,865 
 37 -1,45-0,675 (indeterminado) 0,003 (0,009-0,001)  
 2 >0,675 (presença de fibrose avançada) 0,014 (NA-0,0003)  

IIQ: Intervalo interquartílico (3º Quartil – 1º Quartil); NA: não avaliável.1 Teste de Kruskal-Wallis. 
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Figura 2. Comparação dos graus de fibrose usando os critérios FIB-4 (Fibrosis index-4) e 

NFS (NAFLD fibrosis score) com a fibrose por análise histológica 
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Figura 3. Curva ROC do FIB-4 (Fibrosis index-4) e do NFS (NAFLD fibrosis score) na 

avaliação de fibrose 

 

Com o intuito de aprimorar a acurácia na detecção de estágios mais 

graves de fibrose, acrescentamos o miR-181a ao FIB-4 como preditor do 

desfecho de fibrose clinicamente significativa (estágios F2, F3 ou F4). Para tal, 

foi realizada uma análise regressão logística, conforme mostrado na tabela 7. 

Tabela 7. Modelo de regressão logística multivariada com desfecho F2-F4 e 

preditores FIB-4 e Logaritmo Natural da expressão de miR-181a 

Variáveis na equação β S.E. OR (IC95%) p 
FIB-4 1,334 0,433 3,8 (1,63 - 8,87) < 0,01 
Ln(miR-181) -0,269 0,138 1,31 (1 - 1,72) 0,05 
Constante -3,641 1,013     

Legenda: β: coeficiente do modelo de regressão; SE: erro padrão do coeficiente β; OR: odds 
ratio; IC: intervalo de confiança; Ln: logaritmo natural; FIB-4: Fibrosis 4 index. 

Área sob a curva (AUC) 
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Com base nos coeficientes do modelo multivariado foi estabelecido o 

escore a seguir:   

Escore (FIB4-miRNA181a) = -3,641 + 1,334*FIB-4 – 0,269* ln(miR-

181) 

O valor do escore foi calculado para todos os participantes da amostra e 

em seguida foi traçada uma curva ROC, onde o escore obteve uma AUC no 

valor de 0,751, superior ao do FIB-4 isoladamente, que foi de 0,667. (Figura 4) 

 

 

 

Figura 4. Curva ROC do escore FIB-4 (Fibrosis index-4) / miR-181a na avaliação de 

fibrose 

 

 
Com a finalidade de comparar as características dos pacientes que 

apresentaram maior ou menor atividade inflamatória na biópsia avaliada pelo 
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NAS, dividimos nossa população em dois grupos: pacientes com NAS<4 e 

paciente com NAS ≥ 4 (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Características dos pacientes segundo a atividade histológica (NAS). 

Característica 

Total NAS 

Valor de p   < 4 ≥ 4 

n (%) n = 15 n = 93 

Sexo       0,518 

Masculino 23 (21,3%) 2 (13.3%) 21 (22.6%)  
Feminino 85 (78,7%) 13 (86.7%) 72 (77.4%)   

Idade (anos)    0,499 

Média (DP) 56,8 ± 9,4 58.80 ± 6.44 56.46 ± 9.78  
Med (mín-máx) 58 (27-74) 60 (43 - 69) 58 (27 - 74)   

Diabetes mellitus tipo 
2 

70 (67,3%) 6 (46.2%) 64 (70.3%) 0,114 

Dislipidemia 81 (77,9%) 11 (84.6%) 70 (76.9%) 0,728 
Hipertensão arterial 
sistémica 

68 (66,0%) 8 (61.5%) 60 (66.7%) 0,759 

IMC (kg/m2)    
 

Média (DP) 32,2 ±  5,8 31.58 ± 4.26 32.27 ± 6.01 0,723 

Normal 6 (6,3%) 0 (0.0%) 6 (7.1%) 0,771 

Sobrepeso 25 (26,0%) 4 (33.3%) 21 (25.0%)  

Obeso 65 (67,7%) 8 (66.7%) 57 (67.9%)   

Glicemia em jejum    0,068 

Média (DP) 118,9 ± 40,3 97.83 ± 13.64 121.72 ± 41.88  
Med (mín-máx) 105,5 (73-273) 99 (74 - 125) 108 (73 - 273)   

Insulina    0,005 
Média (DP) 21,4 ± 14,2 12.35 ± 4.69 22.54 ± 14.59  
Med (mín-máx) 18,3 (3,7-70,5) 17,4 (5,7-70,5) 19,8 (3,7-63,4)   

Índice de resistência insulínica (HOMA)   0,002 
Média (DP) 6,4 ± 5,0 3.06 ± 1.54 6.82 ± 5.11  
Med (mín-máx) 4,9 (0,8-23) 2,74 (1,6 - 6,81) 5,1 (0,8 - 23)   

Síndrome metabólica 83 (80,6%) 9 (69.2%) 74 (82.2%) 0,723 

Aspartato aminotransferase   0,148 

Média (DP) 40,7 ± 37,6 27.08 ± 7.54 42.44 ± 39.54  
Med (mín-máx) 32 (10-248) 29 (14 - 35) 34 (10 - 248)   

Alanina aminotransferase   0,402 

Média (DP) 52,2 ± 51,9 40.08 ± 20.71 53.74 ± 54.59  
Med (mín-máx) 38 (13-479) 32 (14 - 75) 40 (13 - 479)   

Gama-glutamiltransferase   0,269 

Média (DP) 91,0 ± 99,6 65.25 ± 56.62 94.42 ± 103.67  
Med (mín-máx) 54 (12-476) 34 (15 - 170) 55 (12 - 476)   
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Colesterol total    0,469 

Média (DP) 194,4 ± 46,5 186.25 ± 41.50 195.45 ± 47.20  
Med (mín-máx) 189 (86-313) 174 (123 - 251) 190 (86 - 313)   

Colesterol HDL    0,357 

Média (DP) 47,0 ± 12,9 48.42 ± 9.46 46.76 ± 13.35  
Med (mín-máx) 45 (24-100) 49 (30 - 61) 45 (24 - 100)   

Colesterol LDL    0,865 

Média (DP) 115,7 ± 41,0 113.50 ± 40.72 115.96 ± 41.30  
Med (mín-máx) 114 (22-245) 107 (58 - 182) 116 (22 - 245)   

Triglicerídeos    0,016 

Média (DP) 162,8 ± 68,7 121.92 ± 51.92 168.20 ± 69.10  
Med (mín-máx) 151 (50-433) 103,5 (67 - 220) 156 (50 - 433)   

Albumina    0,889 

Média (DP) 4,63 ± 0,3 4.66 ± 0.37 4.63 ± 0.28  
Med (mín-máx) 4,6 (3,9-5,2) 4,55 (4,2 - 5,2) 4,6 (3,9 - 5,2)   

Plaquetas    0,382 

Média (DP) 239,4 ± 69,1 253.17 ± 65.86 237.33 ± 69.74  
       Med (mín-máx) 245 (92-484) 258 (146 - 358) 240 (92 - 484)   

Legenda: NAS: NAFLD (Non-alcoholic fatty liver disease) activity score; IMC: índice de massa 
corpórea; DP: desvio padrão; mín: valor mínimo; máx: valor máximo.1 Teste qui-quadrado de 
Pearson; 2 Teste exato de Fisher; 3 Teste de Mann-Whitney; 4 Teste t de Student. 

 

 

As avaliações de insulina e HOMA-IR apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas entre os pacientes segundo os graus de 

atividade histológica (p<0,05), com níveis mais elevados nos pacientes com 

NAS ≥ 4. O valor dos triglicerídeos apresentou diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos (p=0,016). Outras características não 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

analisados. 

Para avaliar a correlação entre os microRNAS e o escore histológico 

NAS foram calculados os coeficientes de correlação de Spearman (Tabela 9). 

Na amostra, não se encontrou correlação entre os microRNAs e os valores do 

NAS.  
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Tabela 9. Correlação entre os microRNAs e o NAS (NAFLD activity score). 

Correlação (r)1 
miRNA-21 miRNA-29 

mirRNA-
122 

miRNA-155 miRNA-181 
Valor de p2 
      
NAFLD activity 
score (NAS) 

-0,048 0,007 0,061 -0,005 -0,075 
0,622 0,942 0,533 0,958 0,449 

      
Legenda: NAFLD: Non-alcoholic fatty liver disease. 1 Coeficiente de correlação de Spearman; 2 
Sob hipótese nula que não existe correlação entre as variáveis (H0: ρ= 0). 
 

Quando foram avaliados cada um dos parâmetros do NAS 

separadamente (esteatose, balonização e inflamação), também não houve 

diferenças estatisticamente significativas com nenhum dos microRNAs 

estudados (p>0,05). (Figura 5).  

 

Variávies miR-21 miR-29 miR-122 miR-155 miR-181
Esteatose pᶠ = 0,365 pᶠ= 0,865 pᶠ = 0,742 p  f= 0,991 pᶠ = 0,818

<5% - - - - -
5%-33% 0,174 0,013 0,017 0,004 0,003
>33%-66% 0,132 0,029 0,019 0,004 0,003
>66% 0,138 0,024 0,015 0,003 0,003

Inflamação pᶠ = 0,526 pᶠ= 0,935 pᶠ = 0,185 p  f= 0,929 pᶠ = 0,854
Sem foco 0,139 0,015 0,017 0,003 0,003
<2 focos por campo de 200X 0,138 0,021 0,016 0,003 0,003
2-4 focos por campo de 200X 0,129 0,032 0,014 0,003 0,003
>4 focos por campo de 200X 0,436 0,035 0,068 0,006 0,009

Balonização pᶠ = 0,714 pᶠ= 0,676 pᶠ = 0,619 p  f= 0,834 pᶠ = 0,459
Ausente 0,144 0,025 0,012 0,005 0,004
Poucas células com balonização 0,151 0,029 0,018 0,003 0,003
Muitas células / balonização proeminente 0,13 0,018 0,017 0,004 0,003

f: Teste de Kruskal-Wallis

Mediana da expressão do miRNAs (em 2-∆Ct)

 

Figura 5. Correlação entre os micrRNAs e os parâmetros do NAFLD activity score 

(esteatose, balonização e inflamação). 

 

Também foi calculada a correlação entre os níveis de microRNAS e 

alguns parâmetros laboratoriais. Embora significativa estatisticamente, 

encontrou-se uma correlação fraca entre o miRNA-122 e as enzimas ALT e a γ-

GT (Tabela 10). 
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Tabela 10. Correlação entre as expressões dos microRNAs e os parâmetros 

laboratoriais. 

Correlação de Spearman miRNA-21 miRNA-29 mirRNA-122 miRNA-155 miRNA-181 

Glicemia em jejum -0,14 
(0,161) 

-0,067 
(0,506) 

0,068 
(0,501) 

-0,058 
(0,565) 

-0,162 
(0,107) 

Insulina 0,005 
(0,964) 

0,163 
(0,117) 

0,025 
(0,816) 

0,155 
(0,138) 

0,053 
(0,613) 

HOMA -0,04 
(0,702) 

0,135 
(0,195) 

0,048 
 (0,65) 

0,109  
(0,3) 

-0,004 
(0,967) 

Aspartato 
aminotransferase 

0,152 
(0,124) 

0,089 
 (0,37) 

0,112 
 (0,26) 

-0,026 
(0,796) 

-0,049 
(0,629) 

Alanina 
aminotransferase 

0,146 
(0,142) 

0,068 
(0,493) 

0,238 
(0,016)* 

-0,004 
(0,97) 

-0,073 
(0,467) 

Gama-
glutamiltransferase 

0,084 
(0,397) 

0,006 
(0,954) 

0,261 
(0,008)* 

-0,063 
(0,531) 

-0,027 
(0,788) 

Colesterol total -0,135 
(0,175) 

-0,055 
(0,584) 

-0,141 
(0,156) 

0,14  
(0,161) 

-0,073 
(0,471) 

Colesterol HDL -0,047 
(0,638) 

-0,144 
(0,146) 

-0,128  
(0,2) 

-0,068 
(0,497) 

-0,033 
(0,745) 

Colesterol LDL -0,114 
(0,251) 0,01 (0,924) -0,104 

(0,296) 
0,165 

(0,098) 
-0,033 
(0,743) 

Triglicerídeos -0,09 
(0,366) 

-0,079 
(0,429) 

-0,077 
(0,439) 

0,095 
(0,342) 

-0,066 
(0,511) 

Albumina -0,167 
(0,158) 

-0,207 
(0,079) 

-0,097 
(0,419) 

-0,084 
(0,484) 

-0,078 
(0,518) 

Plaquetas 0,096 
(0,364) 

0,146 
(0,166) 

0,063 
(0,557) 

0,14  
(0,188) 

0,198 
(0,063) 

Dados expressos em Coeficiente de correlação de Spearman (p-valor). 
Legenda: HOMA: Índice de resistência insulínica 
 

 

Por fim, quando correlacionamos a expressão dos microRNAs com a 

presença ou ausência das principais comorbidades associadas à DHGNA 

(HAS, DM2 e DLP) na nossa população, não houve diferenças estatisticamente 

significativas entre os microRNAs estudados (Figura 6). 
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Mediana da expressão dos miRNAs nas categorias de comorbidades (em 2-∆Ct).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Correlação entre os microRNAs e as comorbidades HAS (hipertensão arterial 
sistêmica), DLP (dislipidemia) e DM2 (diabetes mellitus tipo 2) associadas à 
Doença Hepática Gordurosa não Alcoólica.  
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5.  DISCUSSÃO
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Com a epidemia da obesidade em todo o mundo, a incidência da 

DHGNA tem aumentado dramaticamente ao longo dos últimos anos. (4) Apesar 

de já ser estabelecido que inúmeros fatores, incluindo genéticos e ambientais, 

influenciam na progressão da DHGNA, nenhum método diagnóstico isolado foi 

capaz de substituir a biópsia hepática na identificação de pacientes de maior 

risco. A análise histológica ainda é o padrão-ouro na avaliação da fibrose, 

principal fator prognóstico da DHGNA. Além disso, não existem biomarcadores 

eficientes em predizer a evolução para EHNA, cirrose e CHC. Com isso, a 

busca por métodos diagnósticos e prognósticos não invasivos para selecionar 

pacientes que apresentem maior tendência de evolução para formas mais 

graves da doença tem ganhado força e tem sido motivo de grandes 

investimentos em pesquisa.  

De nosso conhecimento, este é o primeiro estudo que investigou o papel 

do miR-181a em pacientes com DHGNA, mostrando a redução da expressão 

sérica do miR-181a em pacientes com fibrose clinicamente significativa (F2-

F4), quando comparados com aqueles com ausência de fibrose clinicamente 

significativa (F0-F1). Além disso, como destaque neste estudo, criamos um 

escore utilizando o miR-181a associado ao FIB-4, que mostrou uma maior 

capacidade de identificar pacientes com fibrose clinicamente significativa (F2-

F4). 

A fisiopatologia da DHGNA ocorre através múltiplos golpes, que 

envolvem, entre outros mecanismos, estresse oxidativo, lipotoxicidade, 

citocinas inflamatórias, lesão endotelial, adipocitocinas e interação com a 

microbiota intestinal, que ocorrem sobrepostos ao cenário bioquímico e 

inflamatório da obesidade, geralmente presente como comorbidade subjacente. 



 54

(82) A participação dos microRNAs em diversos desses mecanismos, conforme 

demonstrado anteriormente, motivou o interesse em avaliá-los como 

biomarcadores na DHGNA.  

 Estima-se que mais 30% dos RNA-mensageiros humanos sejam 

regulados por microRNAs. (37) Além disso, os microRNAs são moléculas 

estáveis que permitem sua dosagem sérica ou em tecidos. Dessa forma, os 

microRNAs são potencialmente úteis para uso clínico em diversas condições 

patológicas, tanto para avaliar detecção precoce, como monitorização de 

progressão e resposta ao tratamento de várias enfermidades. (60) 

Diversos fatores podem influenciar nos níveis de microRNAs circulantes, 

como idade, sexo, etnia, interferências externas como temperatura e estresse, 

além de variação possível em algumas situações fisiológicas, como gravidez e 

menopausa. (33) Isso reforça a importância da caracterização da população 

estudada, além de estimular a investigação na população brasileira, onde 

poucos dados são conhecidos e não necessariamente reproduzem o que é 

identificado em outras populações.  

A expressão dos microRNAs é tecido-específica, podendo ainda variar 

de acordo com a demanda metabólica à qual aqueles tecidos ou grupos 

celulares estão submetidos. Algumas vezes um microRNA é pouco ativo em 

condições fisiológicas, sendo expresso e molecularmente importante apenas 

sob estímulos, como num cenário de obesidade. (83) Isto pode justificar, por 

exemplo, variações de expressão de um determinado microRNA no fígado e no 

soro de um mesmo paciente. 

Há poucos estudos que tentaram correlacionar aspectos histológicos da 

DHGNA com a expressão dos microRNAs, principalmente que diferenciem 
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fibrose significativa (F2-F4) de fibrose leve/ausência de fibrose (F1-F0). Além 

disso, a maioria tem casuística pequena, provavelmente pela dificuldade na 

realização de biópsia em um grande número de pacientes. Soma-se a isso a 

dificuldade de se obter amostras de tecido hepático para comparação com 

grupo controle de indivíduos saudáveis, dada a necessidade deste 

procedimento invasivo para tal fim. Embora o número de pacientes não tenha 

sido grande em nosso estudo, o grau de fibrose foi bem estabelecido pela 

separação de fibrose significativa de fibrose leve/ ausência de fibrose. 

A expressão sérica de vários microRNAs tem sido associada a 

diferentes aspectos na DHGNA em modelos humanos e animais. Devido a 

restrições financeiras, foram selecionados em nosso estudo alguns dos 

principais microRNAs que possuem características em potencial que pudessem 

ter relação com a patogênese e progressão da DHGNA, como a participação 

no metabolismo lipídico, na resistência à insulina e na fibrogênese.  

Nossa população compreende uma amostra predominantemente do 

sexo feminino, com média de idade de 56,8 anos, com cerca de dois terços dos 

pacientes com obesidade (IMC> 30), em sua maioria com comorbidades 

associadas, como HAS (67,3%), DM2 (77,9%) e DLP (66,0%). Quando 

categorizamos os pacientes pelos graus de fibrose, observamos que a maioria 

das variáveis clínicas e laboratoriais foram semelhantes em ambos os grupos, 

aumentado a capacidade comparativa entre eles.  

Em relação ao perfil lipídico, no nosso estudo foi encontrada maior taxa 

de DLP nos pacientes com menor grau de fibrose, porém, não foram levados 

em consideração o uso prévio de medicações. Ademais, por se tratar de estudo 

transversal, foi feita uma única análise do lipidograma e dos dados da 
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anamnese, sujeitos a vieses. Apesar disso, o fato de a DLP ter sido mais 

prevalente nos pacientes com fibrose menos avançada (F0-F1) em relação aos 

com fibrose clinicamente significativa (F2-F4) não deve ter influenciado na 

análise comparativa dos microRNAs entre as duas categorias de fibrose, visto 

que, quando analisados em cada uma delas, não foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas entre os níveis séricos dos microRNAs 

estudados nos pacientes com ou sem DLP. 

Diferentes sistemas de pontuação não invasivos têm sido propostos 

para estratificar os pacientes de acordo com o risco de fibrose avançada, 

estando o NFS e o FIB-4 dentre os mais utilizados. Ao utilizarmos sua 

categorização validada na literatura, nem o FIB4 nem o NFS foram muito bons 

isoladamente para excluir fibrose avançada na nossa população, como 

demonstrado pela curva ROC da Figura 3, com acurácia inferior à 

frequentemente relatada na literatura. (84) Apesar da frequente utilização 

desses escores na prática diária, alguns estudos mostram inferioridade na 

avaliação de fibrose em relação a outros métodos utilizados na literatura, como 

o FibrometerV2G e a ET por FibroscanTM. (85) Estudo transversal brasileiro 

também mostrou superioridade da ET por FibroscanTM em relação a escores 

como o NFS e FIB-4 para diagnóstico e exclusão de fibrose avançada em 

pacientes com DHGNA. Neste mesmo estudo, a AUC do NFS foi de 0.72 

(0.59–0.84) e a do FIB-4 foi de 0.78 (0.65–0.92) (86), com melhor performance 

do que a observada em nosso estudo (Figura 3). 

Por outro lado, apesar de ser um bom marcador na avaliação de fibrose, 

o FibroscanTM tem sua acurácia claramente reduzida em pacientes com IMC 

acima de 28 (87), que corresponde a um percentual significativo dos pacientes 
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com DHGNA. Na nossa amostra, por exemplo, 93,7% dos pacientes tinham 

sobrepeso (26%) ou obesidade. (67,7%). Portanto, em função de sua complexa 

patogênese, é difícil encontrarmos um método ou biomarcador que 

isoladamente consiga predizer fibrose na DHGNA. (18) Isto nos estimula a 

incorporar novos parâmetros séricos e desenvolver novos escores para 

aprimorar a avaliação laboratorial não invasiva de fibrose, sendo os microRNAs 

opções interessantes nesse sentido.    

O miR-181a é abundantemente expresso em vários tecidos, incluindo o 

fígado. (69) Muitos estudos mostram que a expressão do miR-181a é maior no 

soro de pacientes com DHGNA que em controles saudáveis. (33) (69) (88) 

Entretanto, nenhum deles avalia as diferenças no nível sérico do mir-181a de 

acordo com os graus de fibrose demonstrados por análise histológica. Nosso 

estudo mostrou de forma inédita menor expressão do miR-181a no sangue dos 

pacientes com fibrose clinicamente significativa (F2-F4), quando comparada 

com aqueles com ausência de fibrose significativa (F0-F1), com significância 

estatística.  

Há relatos do papel do miR-181a na fibrogênese em outros órgãos, 

como no pulmão (89), favorecendo que possa exercer algum papel na fibrose 

hepática.  

Estudo brasileiro em pacientes cirróticos não demonstrou diferença 

estatística no nível sérico de miR-181a entre pacientes com cirrose e controles 

saudáveis. No entanto, diferentemente do nosso estudo, os autores não 

avaliaram os níveis séricos em diferentes graus de fibrose, e avaliaram cirrose 

de diferentes etiologias, não sendo uma amostra exclusivamente de pacientes 

com DHGNA. Nesse mesmo estudo, foi sugerido que em pacientes com 
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hepatite C, o nível sérico de miR-181a era maior em pacientes com cirrose 

CHILD C, quando comparados tanto aos controles saudáveis como a pacientes 

com cirrose CHILD A ou B. Este dado vai de encontro ao achado do nosso 

estudo, já que se presume que pacientes com CHILD C teriam fibrose mais 

avançada. Entretanto, a amostra incluía apenas 2 pacientes com CHILD C, o 

que aumenta a chance de erro amostral. (43) Por outro lado, Gupta et al. 

(2019) mostraram aumento da expressão de miR-181a no tecido de fígados 

cirróticos, possivelmente associado a aumento da fibrogênese via TGF-β. (76) 

No entanto, esses dados não contradizem nossos achados, uma vez que 

medimos a expressão do miR-181a no sangue e não no tecido hepático. Além 

disso, todos os nossos pacientes tinham DHGNA comprovada por biópsia, 

enquanto os autores compararam pacientes cirróticos com fígados de doadores 

saudáveis sem DHGNA. (43) 

Um dos mecanismos propostos para a maior expressão em pacientes 

com DHGNA é que o miR-181a interfere no metabolismo lipídico, facilitando 

seu acúmulo em hepatócitos. (69) Portanto, a maior prevalência da dislipidemia 

encontrada na nossa amostra no grupo sem fibrose significativa (F0-F1) 

poderia supor que a expressão do miR-181a estaria superestimada neste 

grupo. No entanto, quando avaliamos a interferência da dislipidemia no nível 

sérico do miR-181a na nossa população, concluímos que não houve diferença 

estatisticamente significativa na expressão do miR181a nos pacientes com ou 

sem dislipidemia, independente da categoria avaliada. 

Um importante diferencial do nosso estudo é a construção de um novo 

escore, associando o miR-181a ao FIB-4, aumentando a capacidade de 

identificar pacientes com fibrose clinicamente significativa (F2-F4). Alguns 
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escores foram desenvolvidos com o objetivo de selecionar os pacientes com 

maior risco de fibrose avançada. Os que já estão mais bem estabelecidos e 

validados externamente são o FIB-4 e o NFS. No entanto, apenas alguns 

escores, como o HEPAMET (90), têm precisão comparável ao nosso escore na 

previsão de fibrose significativa (incluindo também F2, além de F3 e F4). 

Recentemente, um grupo latino-americano validou todos os 3 escores 

(HEPAMET, FIB-4 e NFS) na população da América Latina, incluindo 

brasileiros, demonstrando também boa acurácia para prever fibrose 

significativa. (27) Uma metanálise também demonstrou a acurácia desses 

biomarcadores na detecção fibrose avançada, mostrando uma área sob a 

curva (AUC) de 0,84. (91) 

Outra grande vantagem do nosso estudo, além da associação do 

miR181a com o FIB-4, decorre do fato de ter sido realizado em centro único, 

reduzindo a variação interobservador na interpretação dos achados da biópsia 

hepática. Além disso, ressaltamos o fato de podermos estudar aspectos 

específicos da população brasileira, uma população bastante miscigenada, 

visto que a etnia pode influenciar tanto os aspectos da DHGNA quanto o nível 

sérico dos microRNAs. Recentemente, o PNPLA3 foi estudado em uma 

população brasileira e, apesar de ser uma população mista, o PNPLA3 foi 

capaz de predizer DHGNA em nossa população de forma semelhante à 

validada em outras etnias. (14) No entanto, em epigenética, este é o primeiro 

estudo brasileiro em pacientes com DHGNA confirmado por biópsia. 

  Apesar de alguns estudos terem encontrado nível sérico aumentado de 

miR-21 em pacientes com DHGNA em comparação aos controles saudáveis 
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(37), há estudos que mostram exatamente o contrário (39), utilizando 

metodologia semelhante, porém em diferentes populações.  

Em modelo experimental com ratos, o miR-21 se mostrou bom marcador 

de fibrose em pacientes com EHNA. (92). Há algumas evidências de seu papel 

na fibrogênese por diferentes mecanismos. Dattaroy et al. (2015) sugerem que 

o aumento da expressão do miR-21 promoveria fibrogênese na EHNA via 

ativação de TGF-beta (93). O miR-21 também aumenta a expressão de 

colágeno tipo I na célula estrelada. (94). Além disso, a ativação de células 

estreladas é um ponto-chave na fibrogênese hepática. Wei et al. (2013) 

demonstraram que o miR-21 tem papel relevante na ativação dessas células, 

induzindo a formação de fibrose in vitro. (95).  

Estudos em outras patologias sugerem dados semelhantes. A 

pioglitazona, um agonista do PPAR-γ, amplamente estudada e utilizada para 

tratamento de pacientes com EHNA (2), reduz fibrose renal via modulação de 

miR-21 (96). Modelos experimentais sugerem que a ativação de células 

estreladas na fibrose hepática induzida por arsênio tem mecanismos 

moleculares intermediados pelo miR-21. (97). Em pacientes chineses com 

hepatite B, o nível sérico do miR-21 teve correlação com o grau de fibrose 

hepática avaliado por biópsia. Entretanto, o mesmo estudo mostrou 

desempenho inferior em predizer fibrose deste microRNA quando comparado 

ao FIB-4 e ao APRI na mesma amostra. (98).  

Becker et al. (2015) encontraram nível sérico de miR-21 maior nos 

portadores de EHNA quando comparados aos pacientes com ES (38). Loyer et 

al. (2015) mostraram que o miR-21 é superexpresso em fígado de pacientes 

com EHNA, mas não naqueles com ES, reforçando seu papel no processo 
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inflamatório. (99). A ativação do PPARγ atenuou a inflamação hepática e o 

estresse oxidativo na EHNA via miR-21 (100), que também contribui para lesão 

celular e inflamação na EHNA através da inibição do PPARα (93). Ainda em 

relação ao estresse oxidativo, o aumento da expressão do miR-21 na EHNA 

está relacionado ao aumento da produção de radicais livres pela NADPH 

oxidase. Além disso, Dattaroy et al. (2015) evidenciaram que, em modelos 

experimentais, o bloqueio do miR-21 impede o desenvolvimento de EHNA. 

(93).  

Apesar deste importante substrato de participação do miR-21 na 

fibrogênese e na inflamação, em nossa população não conseguimos 

demonstrar nenhuma associação in vivo com fibrose ou gravidade da EHNA, 

sugerindo que diferentes mecanismos epigenéticos podem ocorrer em 

populações distintas. A análise da expressão de miR-21 no soro também não 

se correlacionou com nenhuma das variáveis clínicas, laboratoriais ou 

histológicas, incluindo o NAS e seus componentes. Isto destaca a relevância do 

envolvimento étnico e ambiental no nível sérico e consequentemente no uso 

clínico dos microRNAs. 

Podemos supor que haja relação de alguns microRNAs, como o miR-

122, com o grau de inflamação hepática ou lesão de hepatócitos, demonstrada 

pela correlação positiva com o nível sérico de transaminases e GGT em alguns 

estudos. (43) O dano hepático pode ser causa de elevação na corrente 

sanguínea de microRNAs que tem expressão hepática significativa, como o 

miR-122. Isso já foi demonstrado, por exemplo, em situações de lesão hepática 

importante, como na lesão hepática induzida por drogas e nas hepatites virais. 

(101) (102)  
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Encontramos em nosso estudo uma correlação fraca entre o miR-122 e 

as enzimas ALT e γ-GT, com significância estatística. Em pacientes com 

hepatite B, Liu et al. (2021) demonstraram correlação entre o nível sérico de 

miR-122 e ALT, resultados semelhantes aos encontrados em nossa população. 

(103) Apesar desse fato, alguns autores não demonstraram diferenças entre o 

nível sérico do miR-122 nos pacientes com EHNA em comparação a controles 

saudáveis. (34) Em nossa amostra não houve correlação entre a análise da 

expressão do miR-122 com o NAS e suas variáveis, em nenhuma das análises 

estatísticas realizadas, assim como em relação ao grau de fibrose avaliado por 

biópsia, dado semelhante encontrado em população chinesa de pacientes com 

HBV. (103) 

Matsumoto et al. (2016) mostraram efeito do miR-29a na regressão de 

fibrose hepática in vivo em modelo animal. (104). O miR-29a tem papel crucial 

em doenças fibróticas, incluindo a cirrose, por meio de supressão de uma 

variedade de proteínas da matriz extracelular e por participar da regulação de 

múltiplas vias de sinalização. (105). Atividade aumentada de miR29a foi 

relacionada com melhora da fibrose em modelo animal de lesão hepática 

induzida por tetracloreto de carbono (CCl4), sugerindo que esse microRNA 

poderia ser um alvo terapêutico em desordens fibroproliferativas. (106). O miR-

29 também está envolvido em mecanismos de ativação de células estreladas e 

sua diferenciação em miofibroblastos. Foi demonstrado que a expressão de 

miR-29 é reduzida na célula estrelada ativada em relação a sua forma 

quiescente. (107).  

Além disso, a atividade antifibrótica do miR-29 está primariamente 

relacionada a sua capacidade de ligação a genes da matriz extracelular, 
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regulando várias de suas proteínas, como colágeno, fibronectina e 

metaloproteinases, que participam da fisiopatogênese da EHNA. (108). 

Roderburg et al. (2014) demonstraram regulação negativa do miR-29 em 

células estreladas hepáticas humanas na cirrose. (109). O receptor nuclear 

receptor farnesóide X (FXR), que mostra potente atividade antifibrótica, tem 

regulação gênica também modulada pelo miR-29a. (110) 

O mecanismo parece ser independente da etiologia da cirrose, visto que 

também na fibrose hepática induzida por colestase, houve melhora da fibrose 

induzida pela superxpressão do miR-29a. (111). Dentre os mecanismos 

estudados nesse modelo de colestase para essa redução da fibrose, Li et al. 

(2016) mostraram menor expressão de TGF-β. (112) 

Apesar de todo esse substrato fisiopatológico e de vários estudos 

sugerirem que o miR-29 teria níveis séricos reduzidos em pacientes com 

fibrose avançada (35), nosso estudo não conseguiu confirmar esse achado. Em 

contrapartida, casuística chinesa em pacientes com HBV não mostrou 

correlação do nível sérico de miR-29 com o grau de fibrose. Embora tenha sido 

estudado em outra doença hepática, este achado foi semelhante ao encontrado 

em nossa amostra. (98)  

Em relação ao papel do miR-29a na regulação da homeostase lipídica, 

sua inibição em modelo animal foi correlacionada a menor nível sérico de 

triglicerídeos, efeito pelo menos em parte mediado pela sirtulina-1 (113), além 

de menores níveis glicêmicos, também com sua supressão. (114) No presente 

estudo não houve correlação com do miR-29a com os triglicerídeos nem com 

os níveis glicêmicos, mas não foi levado em consideração se os pacientes 

faziam medicações que pudessem falsear esses achados. Para melhor 
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comparação, teríamos que considerar essa análise apenas em pacientes 

virgens de tratamento antilipêmico ou hipoglicemiante, o que não condizia com 

nossa população estudada.  

Na avaliação da atividade inflamatória, quando estudaram pacientes 

com EHNA comprovados por biópsia em comparação a controles saudáveis, 

Celikbilek et al. (2014) não conseguiram demonstrar diferença estatística entre 

os grupos (34), não se confirmando relação entre o miR-29a e a presença de 

inflamação na biópsia, dado semelhante ao do nosso estudo. Observou-se 

ainda em nossa população que não houve qualquer relação do miR-29a com 

as outras características analisadas na pesquisa que pudessem o colocar 

como biomarcador na DHGNA. 

O papel do miR-155 nas doenças hepáticas ainda não é totalmente 

esclarecido. Sua expressão tem relação com a etiologia da doença hepática 

estudada, e não só com o estágio de evolução da fibrose. Além disso, parece 

ter expressões opostas na lesão hepática aguda em comparação às doenças 

hepáticas crônicas (63,115).  

Wang et al. (2016) mostraram menor expressão hepática do miR-155 na 

DHGNA em relação aos controles, porém a amostra dos pacientes com biópsia 

era de apenas 11 com DHGNA e 11 controles saudáveis, limitando a 

extrapolação dos resultados para toda a população. (65) Blaya et al. (2018), 

por outro lado, mostraram maior expressão de miR-155 em pacientes cirróticos, 

entretanto não conseguiram demonstrar diferenças estatisticamente 

significantes entre os pacientes com cirrose compensada ou descompensada 

(63). Como nossa amostra era apenas de pacientes com DHGNA e sem 

controles saudáveis, não se pode estabelecer um paralelo com esse estudo.  
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O miR-155 desempenha um papel fundamental na regulação do 

metabolismo lipídico e tem efeito protetor no desenvolvimento de esteatose em 

modelo experimental em ratos. (116). Nosso estudo, entretanto, não mostrou 

associação entre o grau de esteatose avaliado por biópsia e o nível sérico do 

miR-155. 

Em estudo experimental com modelos animais de hepatopatia alcoólica, 

doença de patogênese bem semelhante a EHNA, tanto a inflamação como a 

esteatose e o estresse oxidativo foram inversamente relacionados à atividade 

de mir-155 (117). Bala et al. (2021) sugerem que genes pró-fibróticos podem 

ser controlados pelo miR-155 na EHNA, reforçando seu papel na fibrogênese. 

(115). Csak et al. (2015) mostrou que o mecanismo pelo qual o miR-155 regula 

a fibrose parece ser independente da inflamação no fígado, pois sua deficiência 

em modelo experimental atenua a esteatose a fibrose, apesar da ausência de 

impacto no processo inflamatório. (118) 

Em contrapartida, há estudo que mostra que a deficiência do miR-155 

aumenta o recrutamento de células inflamatórias para o fígado e promove 

maior lesão hepática. (63). Nossa casuística não corroborou com esses dados, 

visto que não houve correlação entre o nível sérico do miR-155 e os 

marcadores de lesão hepática, como o nível de transaminases, o grau de 

inflamação lobular ou balonização hepatocitária nas biópsias.  

Além do papel na inflamação, Dai et al. (2014) demonstraram que o 

miR155 participa do processo de ativação da célula estrelada, com significativa 

redução de seu nível sérico em pacientes cirróticos, o que poderia nos levar a 

supor seu papel anti-fibrogênico. (119). Nosso estudo mostrou menor 

expressão do nível sérico do miR-155 em pacientes com fibrose F2-F4 em 
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comparação aos pacientes com ausência de fibrose clinicamente significativa 

(F0-F1), porém sem significância estatística. É possível que em amostras 

maiores essa correlação pudesse ser encontrada.  

É importante ressaltar algumas limitações e possíveis vieses de nosso 

estudo. A média de idade dos pacientes avaliados (56,8 anos) não reflete 

necessariamente o comportamento da DHGNA em pacientes mais jovens, 

como crianças e adolescentes, não incluídos na nossa população. Além disso, 

há um claro predomínio de pacientes do sexo feminino (78,7%). Não foram 

dosados os níveis séricos dos microRNAs em controles saudáveis para fins 

comparativos. Outro fator a ser considerado é que o grau de fibrose pelas 

biópsias foi considerado o padrão-ouro, mas como todas foram realizadas de 

forma percutânea, temos que admitir a possibilidade de erro amostral, dada a 

distribuição não uniforme da doença no parênquima hepático. E por ser 

procedimento invasivo, poucos pacientes da nossa casuística tinham grau de 

fibrose F4 (5/108), pois aqueles com cirrose mais avançada provavelmente não 

foram candidatos a biópsia, muitas vezes por inutilidade clínica na condução do 

caso ou possível contraindicação ao procedimento percutâneo, como 

plaquetopenia ou coagulopatia graves ou ascite interposta. Além disso, trata-se 

de estudo unicêntrico e realizado em hospital terciário, com possível viés de 

seleção dos pacientes.  

Apesar das limitações, este estudo serve como base para futuras 

pesquisas no estabelecimento de uma abordagem não invasiva da DHGNA, na 

medida em que caracteriza o papel de alguns microRNas, correlacionando sua 

expressão com os diversos fenótipos da doença, principalmente no que diz 

respeito à sua correlação com achados obtidos por estudo invasivo do fígado. 
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Devido à sua complexa patogênese, é difícil encontrar um método ou 

biomarcador que sozinho possa prever fibrose na DHGNA. (18) Isso nos 

incentiva a incorporar novos parâmetros séricos e desenvolver novos escores 

para melhorar a avaliação laboratorial não invasiva da fibrose, sendo os 

microRNAs opções interessantes nesse cenário. No presente estudo 

desenvolvemos um novo escore utilizando o miR-181a associado ao FIB-4 que 

mostrou uma maior capacidade de identificar pacientes com fibrose 

clinicamente significativa (F2-F4). A incorporação do FIB-4 na construção do 

Score (FIB4-miRNA181a) melhorou a acurácia na identificação de fibrose 

clinicamente significativa, com resultados superiores em relação ao uso de 

cada método isoladamente.  

Certamente, faz-se necessária sua validação em outras populações e 

por outros pesquisadores. Ademais, pesquisas futuras podem avaliar a 

utilidade do miR-181a quando usado em associação com outros métodos, 

como ET, escores sorológicos ou outros biomarcadores, na acurácia de 

avaliação da fibrose.  
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 Em nossa população com DHGNA confirmada por biópsia, o nível sérico 

do miR-181a foi diferente, com significância estatística, entre os 

pacientes com fibrose clinicamente significativa (F2-F4) e naqueles com 

ausência de fibrose avançada (F0-F1). 

 Não houve correlação entre os níveis séricos dos microRNAs miR-21, 

miR-29a, miR-122 e miR-155 com os graus de fibrose determinados por 

biópsia hepática. 

 Não houve correlação entre os níveis séricos dos microRNAs miR-21, 

miR-29a, miR-122, miR-155 e miR-181a com os graus de atividade 

inflamatória avaliados pelo NAS das biópsias dos pacientes estudados. 

 Houve uma correlação fraca, porém com significância estatística, entre o 

miR-122 e os níveis séricos de ALT e γ-GT. 

 Os escores NFS e FIB-4 não foram bons em excluir fibrose avançada na 

nossa população, quando usados isoladamente. 

 A associação do FIB-4 com o nível sérico do miR-181a foi capaz de 

aumentar a acurácia de cada um isoladamente em predizer fibrose 

clinicamente significativa (F2-F4) por meio de um escore criado a partir 

de um modelo de regressão logística multivariada. 

 O miR-181a pode ser utilizado como método não invasivo de predição 

de fibrose, sendo que a associação de biomarcadores tem potencial 

para aumentar a acurácia de cada método isoladamente. 
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Anexo 7.1 - Aprovação pela comissão de ética e pesquisa do HC-FMUSP 
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Anexo 7.2 – Distribuição da expressão dos microRNAs (2-∆Ct) segundo os 

graus de fibrose 
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