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RESUMO 

 

Toda Oti KS. Associação entre polimorfismos do gene da proteína 
desacopladora 3 (UCP3) com doença hepática gordurosa não alcoólica e 
síndrome metabólica [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo; 2020. 
 
Introdução: A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) tem 
demonstrado um comportamento epidêmico. As variantes genéticas do gene 
da proteína desacopladora 3 (UCP3) foram associadas à obesidade, diabetes 
mellitus tipo 2 e perfil lipídico aterogênico, com resultados conflitantes. Nosso 
estudo avaliou a possível associação entre polimorfismos de nucleotídeo único 
(SNPs) do gene UCP3 com esteato-hepatite não alcoólica (EHNA) e síndrome 
metabólica (SM) em pacientes com DHGNA. Métodos: Foram selecionados 
158 pacientes com DHGNA comprovada por biópsia hepática acompanhados 
entre 2010 e 2019 no Ambulatório de Doença hepática gordurosa não alcoólica 
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo (HC-
FMUSP). A partir de um banco de dados/DNA, os SNPs rs1726745, rs3781907 
e rs11235972 do gene UCP3 foram genotipados. A amostra foi avaliada de 
acordo com a presença de esteatose ou EHNA e, de acordo com a presença 
de SM. A análise estatística foi realizada utilizando os softwares JMP, R e 
SHEsis. Resultados: A prevalência geral de SM foi 82,6% (n=128). Pacientes 
com EHNA (n=138) apresentaram maior frequência de SM (p=0,02), maior 
índice de massa corporal (IMC) (p=0,02) e maiores concentrações de aspartato 
aminotransferase (p=0,002). O genótipo TT do rs1726745 do gene UCP3 foi 
protetor para SM (OR=0,18; IC 95%=0,05-0,61; p=0,006) e associou-se à 
menor IMC na amostra geral (p=0,01) e no grupo EHNA (p=0,02). O alelo T do 
SNP rs1726745 associou-se com menores valores de AST (p=0,001), ALT 
(p=0,0002), TG (p=0,01) e colesterol total (p=0,02) na amostra geral. Na 
comparação entre grupos, houve menores valores de aminotransferases 
estritamente nos indivíduos com EHNA (AST, p=0,002; ALT, p=0,0007; vs 
esteatose) e com SM (AST, p=0,002; ALT, p=0,001; vs sem SM) e, menores 
valores de TG nos indivíduos com EHNA (p=0,02; vs esteatose). A presença do 
alelo G do SNP rs3781907 associou-se a menores valores de GGT (p=0,002) 
na amostra geral e nos grupos EHNA (p=0,004; vs esteatose) e com SM 
(p=0,003; vs sem SM) e com proteção para fibrose avançada (OR=0,25; IC 
95%=0,08-0,69; p=0,01). O alelo A do SNP rs11235972 associou-se a menores 
valores de GGT (p=0,006) na amostra geral e nos grupos com EHNA (p=0,01; 
vs esteatose) e com SM (p=0,005; vs sem SM), com ausência de fibrose 
(OR=0,34; IC 95%=0,14-0,80; p=0,01) e proteção para fibrose avançada 
(OR=0,17; IC 95%=0,03-0,56; p=0,01). O haplótipo TAA (rs1726745, 
rs3781907, rs11235972) foi protetor para EHNA (OR=0,01; IC 95%=0,00-0,12; 
p=0,002) e o haplótipo TGG foi protetor para SM (OR=0,22; IC 95%=0,07-0,69; 
p=0,01). Conclusão: Variantes do gene UCP3 associaram-se à proteção para 
EHNA e SM, além de menores valores de enzimas hepáticas, perfil lipídico, 
IMC e menor gravidade da fibrose hepática na população estudada.  



  

 
Descritores: Proteína desacopladora 3; Polimorfismo de nucleotídeo único; 
Haplótipos; Hepatopatia gordurosa não alcoólica; Síndrome metabólica. 



  

ABSTRACT 

 

Toda Oti KS. Association between UCP3 gene polymorphisms and nonalcoholic 
fatty liver disease and metabolic syndrome [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2020. 
 
Introduction: Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) has shown an epidemic 
behavior. Genetic variants in the uncoupling protein 3 (UCP3) gene have been 
associated with obesity, type 2 diabetes and atherogenic lipid profile, with 
conflicting results. Our study evaluated the possible association between UCP3 
gene single nucleotide polymorphisms (SNPs) with nonalcoholic steatohepatitis 
(NASH) and metabolic syndrome (MetS) in NAFLD patients. Methods: UCP3 
SNPs rs1726745, rs3781907 and rs11235972 were genotyped in 158 biopsy-
proven NAFLD patients. Subsequently, patients were evaluated according to 
the presence of nonalcoholic fatty liver (NAFL) or NASH and, according to the 
absence or presence of MetS. Statistics were performed with JMP, R and 
SHEsis software’s. Results: The overall prevalence of MetS was 82.6% 
(n=128). NASH patients (n=138) had a higher MetS frequency (p=0.02), higher 
body mass index (BMI) (p=0.02) and higher concentrations of aspartate 
aminotransferase (AST) (p=0.002). The TT genotype of rs1726745 was 
protective for MetS (OR=0.18; 95% CI=0.05-0.61; p=0.006) and was associated 
with lower body mass index (BMI) in the general sample (p=0.01) and in the 
NASH group (p=0.02). The T allele of rs1726745 was associated with lower 
values of AST (p=0.001), ALT (p=0.0002), TG (p=0.01) and total cholesterol 
(p=0.02) in the general sample. In comparison between groups, there were 
lower values of aminotransferases strictly in individuals with NASH (AST, 
p=0.002; ALT, p=0.0007; vs NAFL) and with MetS (AST, p=0.002; ALT, 
p=0.001; vs without MetS). The G allele of rs3781907 was associated with 
lower GGT values (p=0.002) in the general sample and in the NASH group 
(p=0.004; vs NAFL) and with MetS group (p=0.003; vs without MetS) and, with 
protection for advanced fibrosis (OR=0.25; 95% CI=0.08-0.69; p=0.01).The A 
allele of rs11235972 was associated with lower GGT values (p=0.006) in the 
general sample and in the NASH group (p=0.01; vs NAFL) and with MetS group 
(p=0.005; vs without MetS), with fibrosis absence (OR=0.34; 95% CI=0.14-0.80; 
p=0.01) and protection for advanced fibrosis (OR=0.17; 95% CI=0.03-0.56; 
p=0.01). The TAA haplotype (rs1726745, rs3781907, rs11235972) was 
protective for NASH (OR=0.01; 95% CI=0.00-0.12; p=0.002) and TGG 
haplotype was protective for MetS (OR=0.22; 95% CI=0.07-0.69; p=0.01). 
Conclusion: UCP3 gene variants were associated with protection against 
NASH and MetS, in addition to lower values of liver enzymes, lipid profile, BMI 
and, lesser fibrosis severity in the studied population. 
 
Descriptors: Uncoupling protein 3; Polymorphism single nucleotide; 
Haplotypes; Non-alcoholic fatty liver disease; Metabolic syndrome. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é caracterizada 

pela deposição de triglicerídeos (TG) (>5%) nos hepatócitos em pacientes sem 

consumo significativo de álcool (<20 gramas de etanol/dia, em mulheres; <30 

gramas de etanol/dia em homens) e sem outras causas de hepatopatia 

crônica(1). O espectro da DHGNA engloba a esteatose simples e a esteato-

hepatite não alcoólica (EHNA), na qual, em adição à esteatose, há inflamação 

lobular, balonização hepatocitária e fibrose, com risco de progressão para 

cirrose e carcinoma hepatocelular (CHC)(1, 2).  

A DHGNA vem demonstrando um comportamento epidêmico, tornando-

se, nos dias atuais, a doença hepática crônica mais comum no mundo(1-3). 

Possui forte associação com a síndrome metabólica (SM) e seus componentes, 

como a obesidade, resistência à insulina (RI), dislipidemia, intolerância a 

glicose ou diabetes mellitus tipo 2 (DMT2)(1-4). Estima-se que a DHGNA ocorra 

em 6,3% -33% da população em geral(5), entretanto, na presença de fatores 

metabólicos, acomete 40% - 80% de pacientes com DMT2 e 30% - 90% de 

indivíduos obesos(6), sendo a doença cardiovascular (DCV) a principal causa 

de morte em indivíduos com DHGNA(7, 8). 

A RI foi identificada como uma das condições críticas na patogênese da 

DHGNA e da SM(9, 10). Caracteriza-se pela redução da sensibilidade à insulina 

no corpo inteiro, fígado e tecido adiposo e, geralmente, está associada à 

inflamação leve e crônica, em que numerosos mediadores liberados das 
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células imunes e adipócitos contribuem para o dano hepático e progressão da 

DHGNA(4). 

Estudos apontam que quase todos os pacientes (90%) com DHGNA 

possuem, ao menos, um fator de risco para a SM e cerca de um terço deles 

apresentam todas as características da SM(4, 10, 11). Apesar de ainda indefinido 

se a DHGNA é uma causa ou consequência da SM, estudos mais recentes 

vêm sugerindo uma associação bidirecional com recíproca causalidade entre 

as duas condições(10, 11).  

Uma grande proporção da população está sob risco de desenvolver 

DHGNA e suas complicações (EHNA, fibrose avançada e cirrose) em razão de 

obesidade e RI, entretanto, somente uma minoria (20% - 30%) dos portadores 

da DHGNA progride para uma doença mais avançada(1-3, 5). As razões para 

esta evolução seguem incompreendidas; no entanto, sabe-se que a DHGNA é 

uma doença complexa e multifatorial, influenciada por sutis variações 

interindividuais, incluindo fatores genéticos e ambientais, que interagem 

desencadeando o fenótipo da doença e determinando sua progressão(6). 

Nos últimos 10 anos, diferentes estudos, epidemiológicos, familiares e 

em gêmeos revelaram o papel de fatores genéticos no desenvolvimento de 

esteatose, fibrose, cirrose e CHC em pacientes com DHGNA(12, 13). Em 2008, 

Romeo et al.(14) (2008) publicaram o primeiro estudo de associação genômica 

ampla [Genome-Wide Association Study (GWAS)] e demonstraram forte 

associação genética entre a presença de esteatose hepática e o polimorfismo 

de nucleotídeo único [single nucleotide polymorphism (SNP)] do gene patatin-

like phospholipase domain containing 3 (PNPLA3), rs738409. Desde então, 
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novas variantes genéticas foram identificadas como fatores que influenciam a 

fisiopatologia da DHGNA, a exemplo do SNP rs58542926 do gene 

transmembrane 6 superfamily member 2 (TM6SF2)(12, 13).  

A identificação de novas variantes genéticas na DHGNA é de grande 

importância, pois permite a identificação de indivíduos sob maior risco para a 

DHGNA e sua progressão, além de contribuir para o manejo clínico, 

prognóstico e desenvolvimento de novas terapias(12-15). 

 

1.1 Fisiopatogenia da DHGNA 

Embora a DHGNA tenha sido documentada há mais de 40 anos, os 

exatos mecanismos que levam a doença são incertos até o momento(3, 6). Em 

1998, Day e James(16) propuseram a “teoria dos dois hits” para o 

desenvolvimento de EHNA, onde o primeiro passo seria a presença de RI, 

gerando acúmulo de ácidos graxos (AGs) no fígado, e, a partir deste ponto, 

insultos adicionais induziriam a inflamação, fibrose e cirrose.  

Ao longo dos anos, esta visão vem sendo aprimorada diante das 

evidências de participação de diversos fatores, tais como endotoxinas, 

hormônios secretados pelo tecido adiposo, microbiota intestinal (MI), RI e 

fatores nutricionais, que agem de forma concomitante para ocorrência da 

DHGNA em indivíduos geneticamente predispostos (teoria dos múltiplos hits 

paralelos)(6, 15, 17) (Figura 1). 
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FONTE: Adaptado de Lonardo A et al.(17), 2017. 

ABREVIATURAS: EHNA, esteato-hepatite não alcoólica; TLRs, toll-like receptors. 

Figura 1 - Patogênese da doença hepática gordurosa não alcoólica: de dois 
para múltiplos hits paralelos. Representação esquemática do 
crescente grau de complexidade adquirida ao passar de teorias 
anteriores para os mais atualizados paradigmas patogênicos. Topo: 
antiga hipótese de “dois hits”: esteatose, o primeiro “hit”, sensibiliza 
o fígado para o segundo e demais hits: estresse oxidativo, 
endotoxina, depleção de adenosina trifosfato (ATP). Abaixo: a 
hipótese de “múltiplos hits” considera os vários insultos agindo 
juntos em indivíduos geneticamente predispostos 

 

 

A gordura acumula-se no fígado sobretudo na forma de TG(6, 15-17). O 

acúmulo de TG na DHGNA é resultado da expansão do pool intra-hepático de 

AGs livres (AGL). O influxo de AGL é dependente da: (a) quantidade de AGL 

liberados pelo tecido adiposo devido a RI e excessiva lipólise (corresponde a 

mais da metade do pool); (b) gordura da dieta e (c) lipogênese de novo 
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(LDN)(17, 18). Por outro lado, o fígado pode catabolizar os AGL, em especial, 

pela oxidação de AGs via -oxidação mitocondrial, ou por meio da formação e 

exportação de TG, como lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL). Na 

DHGNA, há um desequilíbrio crítico entre o excessivo influxo de AGL e a 

capacidade de oxidação dos AGs, gerando a esteatose(17, 18). 

Hábitos da dieta, fatores ambientais e fatores genéticos propiciam o 

desenvolvimento de RI e obesidade com proliferação e disfunção de adipócitos, 

além de mudanças na MI(17-19). A RI é um dos fatores-chave para o 

desenvolvimento da esteatose e EHNA, pois favorece a LDN hepática e 

lipólise, com consequente aumento do fluxo de AGs no fígado. A RI também 

promove uma disfunção do tecido adiposo com consequente alteração na 

produção e secreção de adipocinas e citocinas inflamatórias(17-19). 

A lipotoxicidade resultante dos altos níveis de AGL, colesterol livre e 

outros metabólitos lipídicos desencadeia, como consequência, estresse do 

retículo endoplasmático (RE) com ativação da resposta proteica desdobrada 

(UPR) e disfunção mitocondrial, com estresse oxidativo e produção de 

espécies reativas de oxigênio (EROs), gerando apoptose e inflamação(17-19). 

Quando a função mitocondrial não tolera o aumento do influxo de AGL, há 

prejuízo na oxidação respiratória e homeostase lipídica, gerando metabólitos 

tóxicos derivados dos lipídios e superprodução de EROs. Todas estas 

moléculas ativam vias inflamatórias, contribuindo para a necroinflamação 

hepatocitária e piora do dano mitocondrial(17-20). 

A disbiose intestinal parece contribuir para o desenvolvimento e 

progressão da DHGNA por desencadear, diretamente ou via produtos 
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bacterianos, diferentes vias de sinalização, aumentando a eficiência da 

extração calórica do alimento e por induzir a translocação de produtos 

bacterianos, em especial, lipopolissacarídeos (LPS) e peptideoglicanos, via 

aumento da permeabilidade intestinal(21). Padrões moleculares associados a 

patógenos (PAMPS) e padrões moleculares associados a danos (DAMPS) 

circulantes interagem com a família de receptores de reconhecimento de 

padrão toll-like receptors (TLRs) dentro do fígado e induzem diversas vias pró-

inflamatórias, incluindo a expressão de citocinas, produção de EROS e 

ativação de inflamassomas, como os LPS(22).  

Em indivíduos predispostos por fatores genéticos ou modificações 

epigenéticas(20, 23), todos esses fatores geram um estado de inflamação 

hepática crônica, por meio de vias de dano hepatocelular, com possível 

progressão para a morte hepatocelular por toxicidade direta e mecanismos de 

ativação de apoptose, ativação de células hepáticas estreladas, deposição de 

fibrose e evolução para cirrose e CHC(19, 24) (Figura 2). 
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FONTE: Adaptado de Chen W et al.(24), 2018. 

ABREVIATURAS: LDN, lipogênese de novo; RI, resistência à insulina; RE, retículo 
endoplasmático; AGL, ácidos graxos livres; CHC, carcinoma hepatocelular; IL, interleucina; 
DHGNA, doença hepática gordurosa não alcoólica; EHNA, esteato-hepatite não alcoólica; 

EROs, espécies reativas de oxigênio; TG, triglicerídeos; TNF-, fator de necrose tumoral alfa; 
UPR, resposta proteica desdobrada; VLDL, lipoproteína de muito baixa densidade. 

Figura 2 - Hipótese dos múltiplos hits para a progressão da doença hepática 
gordurosa não alcoólica (DHGNA) e história natural da DHGNA. 
Fatores da dieta, ambientais e genéticos resultam no 
desenvolvimento de resistência à insulina (RI), obesidade com 
proliferação e adipócitos e mudanças na microbiota intestinal (MI). 
A RI leva ao aumento da LDN hepática e disfunção do tecido 
adiposo e adipócitos. A gordura acumula no fígado na forma de 
TG. Contemporaneamente, isso ocorre com o aumento da 
lipotoxicidade por aumento dos níveis de AGL, colesterol livre e 
outros metabólitos lipídicos que induzem a disfunção mitocondrial 
com estresse oxidativo, produção de EROs e estresse do RE com 
ativação da UPR. Todos esses fatores levam a inflamação 
hepática, apoptose e fibrose. Também, a MI alterada resulta em 
maior produção de AGL e colesterol e aumenta a permeabilidade 
intestinal. O aumento na absorção de ácidos graxos causa a 
ativação de inflamassomas como LPS, e liberação de citocinas pró-

inflamatórias como a IL-6 e TNF- 
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1.1.1 Disfunção mitocondrial e estresse oxidativo na DHGNA 

A disfunção mitocondrial e o estresse oxidativo desempenham um papel 

central na fisiopatologia da DHGNA/ EHNA(18-20). 

Em condições fisiológicas, os AGL são depositados predominantemente 

via oxidação mitocondrial. O aumento significativo da oxidação mitocondrial é a 

principal fonte de EROs na DHGNA(25) (Figura 3). O prejuízo da função 

mitocondrial leva à inibição secundária da β-oxidação lipídica, aumentando a 

esteatose e iniciando um ciclo vicioso. Quando há o esgotamento da oxidação 

mitocondrial, outras vias de oxidação lipídica (via peroxissomal e microssomal) 

são ativadas, gerando mais EROs e aumentando o estresse oxidativo 

hepático(25, 26). 
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FONTE: Adaptado de Ucar F et al.(25), 2013. 

ABREVIATURAS: AGL, ácidos graxos livres; IL, interleucina; EROs, espécies reativas de 

oxigênio; HNE, 4-hidroxi-2-nonenal; MDA, malondialdeído; TNF-, fator de necrose tumoral alfa. 

Figura 3 - Participação da disfunção mitocondrial e estresse oxidativo na 
patogênese da doença hepática gordurosa não alcoólica e 
progressão para esteato-hepatite não alcoólica  

 

 

Desta forma, a disfunção mitocondrial gera superprodução de EROs, 

com aumento da peroxidação lipídica, oxidação de proteínas e subsequentes: 

(a) formação de outros metabólitos reativos no fígado, como 4-hidroxi-2-

nonenal (HNE) e malondialdeído (MDA); (b) liberação de citocinas pró-

inflamatórias, como TNF-α, IL-6, IL-8, Fas ligante e (c) ativação de células 

hepáticas estreladas, resultando tanto na ativação de fibroblastos, como no 

dano oxidativo, inflamação e morte celular(25, 26). 

As EROs e outros produtos da peroxidação lipídica prejudicam ainda a 

cadeia respiratória nos hepatócitos. O prejuízo da fosforilação oxidativa resulta 
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na redução de ATP sintase hepática e aumento da produção de EROs(25, 26). A 

RI e a obesidade, com a liberação de adipocinas, atuam como fatores indutores 

e contribuintes do processo de disfunção mitocondrial e estresse oxidativo(27). 

A interação de fatores genéticos e ambientais junto aos mecanismos 

supracitados atuam contribuindo para o desenvolvimento da DHGNA/EHNA e 

progressão da inflamação e fibrose. 

 

1.2 Genética na DHGNA 

Há uma considerável variação interindividual em termos de gravidade e 

risco de morbimortalidade associado à DHGNA(23). A patogênese da DHGNA é 

multifatorial e associada com hábitos de vida, fatores nutricionais e genéticos 

que interagem e expressam um determinado fenótipo(17-19). Entretanto, a 

patogênese e o mecanismo subjacente no desenvolvimento da DHGNA 

causada pela genética permanecem não esclarecidos. A função de 

polimorfismos genéticos implicados na RI, metabolismo dos AGs, estresse 

oxidativo e hepatofibrogênese é implicada em todo o ciclo da patogênese da 

DHGNA(12, 15, 28). 

Diversos estudos epidemiológicos, familiares, em gêmeos e uma série 

de relato de casos demonstrando agrupamento familiar embasam um forte 

componente genético no desenvolvimento e progressão da DHGNA e da 

EHNA(12, 13, 29). 

Uma das primeiras evidências da herdabilidade da DHGNA foram 

obtidas pela avaliação de formas familiares de cirrose criptogênica. Struben, 

Hespenheide e Caldwell(30) (2000) avaliaram 18 membros da família de oito 
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pacientes com cirrose criptogênica, contendo dois ou mais membros afetados. 

Observaram a coexistência de EHNA com e sem cirrose e cirrose criptogênica 

nos parentes destes pacientes sugerindo uma patogênese comum e possível 

risco genético.  

Estudo realizado com gêmeos adultos jovens mono e dizigóticos avaliou 

a herdabilidade da concentração sérica de alanino aminotransferase (ALT) e 

sua associação com o conteúdo de gordura hepática mensurado por 

ressonância magnética (RM)(31). Os resultados sugerem que as concentrações 

de ALT correlacionaram-se com significativo conteúdo de gordura hepática e, 

aproximadamente, 60% da variação da enzima foi determinada geneticamente.  

Outro estudo de coorte com gêmeos mono e dizigóticos avaliou a 

esteatose e fibrose por RM e identificou que ambas se comportaram como 

características hereditárias em gêmeos monozigóticos, sugerindo que 

mecanismos geneticamente determinados poderiam induzir o desenvolvimento 

da doença e favorecer sua progressão(32).  

Além disso, uma avaliação da covariância genética dos traços 

associados a SM em gêmeos revelou associação significativa entre esteatose 

hepática, índice de massa corporal (IMC) e hiperinsulinemia e, entre fibrose 

hepática e hemoglobina glicada (Hba1c), sugerindo uma base genética 

subjacente entre a esteatose, fibrose e fatores metabólicos(33). Cerca de 44% 

dos genes associados à DHGNA são compartilhados por outros componentes 

da SM e, aproximadamente, 14% com DMT2, obesidade e hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) combinados(34) (Figura 4). 
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FONTE: Adaptado de Sookian S e Pirola CJ(34), 2016. 

ABREVIATURAS: HAS, hipertensão arterial sistêmica; DMT2, diabetes mellitus tipo 2. 

Figura 4 - Comunalidade genética entre a doença hepática gordurosa não 
alcoólica (DHGNA) e síndrome metabólica (SM): uma rede de 
conectividade baseada em genes. A figura mostra a ilustração da 
coocorrência gene/ proteína e sua relação com a DHGNA e 
doenças associadas a SM. A análise baseada nos genes sugere 
uma grande rede de interconectividade (círculo tracejado) que liga 
os pontos da DHGNA, obesidade, DMT2 e HAS. A entrada 
considerou as listas de múltiplos genes de relatórios existentes, 
incluindo 272 genes para hipertensão, 215 genes para obesidade, 
222 genes para DMT2 e 232 genes para DHGNA. O diagrama de 
Venn (à esquerda) representa a fração de genes pertencentes a 
cada subcategoria, de acordo com os maiores componentes da 
SM; 130 genes são exclusivamente associados com DHGNA, mas 
102 são compartilhados com outros componentes da SM, 32 dos 
quais são compartilhados com DMT2, obesidade e HAS. À direita, 
a rede está demonstrada como um gráfico Cytoscape  

 

 

Em consonância com um forte papel da genética na DHGNA, diferenças 

raciais e étnicas vêm sendo relatadas na prevalência e gravidade da 

DHGNA(15). Uma metanálise realizada, em 2018, avaliou disparidades raciais e 

étnicas na DHGNA e identificou maior prevalência da DHGNA em hispânicos 
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(22,9%), intermediária em brancos (14,4%) e menor em negros (13,0%), além 

de menor gravidade e proporção de fibrose significativa em negros (13,1%)(35). 

Estudo realizado por Palmer et al.(36) (2013) avaliou a influência de variantes 

genéticas associadas à DHGNA de ascendência europeia em indivíduos de 

ascendência africana e hispânica e relatou diferenças nas estimativas de 

herdabilidade entre famílias hispano-americanas (34%) e africanas (20%). 

O papel da variação genética na DHGNA vem sendo o foco de 

pesquisas extensas na última década, incluindo o clássico estudo de genes 

candidatos, assim como os novos estudos GWAS e estudos de associação do 

exoma [Exome-Wide Association Study (EWAS)](29) (Figura 5). 

 

 

 

FONTE: Adaptado de Sookoian S et al.(29), 2017.  

ABREVIATURAS: GWAS, Genome-Wide Association Study; EWAS, Exome-Wide Association 
Study. 

Figura 5 - Miríade de estudos com diferentes abordagens explorando a 
doença hepática gordurosa não alcoólica como uma doença 
poligênica e hereditária  
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Os estudos de genes candidatos e GWAS baseiam-se na associação 

estatística de marcadores genéticos e na doença (fenótipo) de interesse. Os 

marcadores genéticos mais comuns são os SNPs, definidos como a alteração 

de uma única base [adenina (A), timina (T), citosina (C) ou guanina (G)] em 

uma sequência do genoma, comum em mais de 1% da população(13, 37). 

O desenvolvimento da tecnologia de GWAS tem permitido a 

identificação de numerosos polimorfismos genéticos envolvidos na evolução 

das doenças, uma vez que eles podem alterar os estágios de desenvolvimento, 

susceptibilidade à doença, taxa de progressão e eficácia ao tratamento(38, 39). 

Em 2008, o primeiro GWAS foi publicado em pacientes com DHGNA e 9.229 

SNPs foram analisados em uma população de etnia variada, a fim de encontrar 

variantes genéticas associadas à doença(14). Este estudo identificou que o SNP 

rs738409 do gene PNPLA3 estava fortemente associado ao acúmulo de 

gordura no hepatócito em uma coorte de mais de 2.000 pacientes etnicamente 

diversos. Esta associação permaneceu significativa mesmo depois de ter sido 

ajustada para o IMC, DMT2, ingestão de álcool e etnia(23).  

Paralelamente, estudos de genes candidatos, aplicando a hipótese de 

múltiplos hits, estudaram os possíveis efeitos dos genes na DHGNA e sua 

progressão, baseando-se em diferentes, mas não mutuamente exclusivos, 

mecanismos: (a) genes envolvidos no metabolismo lipídico (síntese, 

armazenamento, exportação, oxidação); (b) genes implicados no metabolismo 

da glicose e sinalização de insulina; e (c) genes envolvidos no estresse 

oxidativo e inflamação(40) (Figura 6). 
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FONTE: Adaptado de Macaluso FS et al.(40), 2015.  

ABREVIATURAS: GWAS, Genome-Wide Association Study; CHC, carcinoma hepatocelular. 

Figura 6 - Visão geral das principais variantes genéticas envolvidas na 
susceptibilidade e progressão da doença hepática gordurosa não 
alcoólica/esteato-hepatite não alcoólica 

 

 

Apesar de crescentes e cumulativas evidências de uma base genética 

na DHGNA, alguns pontos limitantes merecem destaque. Primeiramente, as 

variantes genéticas associadas à DHGNA possuem um efeito bastante 

diversificado na susceptibilidade da DHGNA, desde intermediário (odds ratio 

3,24) a baixo (odds ratio 1,2), o que resulta em uma frequência bastante 
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variável do alelo de risco, sendo este, frequentemente, o alelo de menor 

frequência(29). Além disso, há áreas em que o conhecimento do componente 

genético da DHGNA é insuficiente ou ausente, também referido como “missing 

heritability”, incluindo o papel de variantes raras, variações estruturais, 

interações entre genes e o ambiente, variações epigenéticas e variabilidades 

no DNA mitocondrial(29, 38). 

Diante das evidências da importância da disfunção mitocondrial na 

patogênese da DHGNA, considera-se que polimorfismos genéticos que 

influenciem o desempenho mitocondrial e estresse oxidativo possam contribuir 

no desenvolvimento e progressão da DHGNA(41, 42). Umas das vias envolvidas 

nas alterações da funcionalidade mitocondrial corresponde às proteínas 

desacopladoras mitocondriais (UCPs), em especial, a proteína desacopladora 

mitocondrial 3 (UCP3)(43).  

 

1.3 Proteínas desacopladoras mitocondriais 

1.3.1 Aspectos gerais 

A mitocôndria é a maior reguladora do metabolismo energético celular 

pela produção de ATP. Alterações na funcionalidade mitocondrial vêm sendo 

associadas à patogênese de algumas desordens metabólicas, incluindo a 

obesidade e DMT2(44, 45). 

O processo metabólico da respiração celular, como a glicólise, ciclo de 

Krebs, contribui com elétrons por meio dos carreadores dinucleotídeo de 

nicotinamida e adenina (NAD+) e dinucleotídeo de flavina e adenina (FAD+) 

para a cadeia transportadora de elétrons (CTE) (Figura 7). A ação da CTE 
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(complexos I-IV) resulta no bombeamento de prótons de hidrogênio (H+) por 

meio da membrana mitocondrial interna da matriz para o espaço 

intermembranas, estabelecendo um gradiente eletroquímico. Normalmente, 

essa força motora de prótons é aproveitada pela ATP sintase para produzir 

ATP. As UCPs fornecem um meio alternativo por meio do qual os prótons 

atravessam a membrana interna e dissipam a energia deste vazamento pela 

produção de calor, sendo, portanto, um processo desacoplado da produção de 

ATP(46). Os AGs podem ativar as UCPs por meio da ligação a uma bolsa 

hidrofóbica na proteína que aumenta a condutância de prótons, resultando, 

indiretamente, em maior oxidação de substratos energéticos, diminuindo a 

eficiência da síntese de ATP e produzindo mais calor, com implicações na 

regulação da temperatura, do gasto energético e do peso corporal(47). 

 

 

FONTE: Adaptado de Fuller-Jackson J e Henry B (44), 2018. 

Figura 7 - Fosforilação oxidativa e participação das proteínas desacopladoras 
no desacoplamento mitocondrial  
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Os membros da família das UCPs em mamíferos incluem: UCP1, UCP2, 

UCP3, UCP4 e UCP5, com diferentes distribuições nos tecidos(44). O primeiro 

membro descrito foi a UCP1, expresso somente no tecido adiposo marrom 

(TAM), rico em mitocôndrias e gotículas de lipídios. Mamíferos, incluindo, 

recém-nascidos humanos usam o calor liberado para se proteger contra o frio; 

esse processo é referido como “termogênese sem tremor” (termogênese 

adaptativa)(48). Entretanto, o TAM praticamente desaparece após a infância, 

havendo mínima ou indetectável expressão da UCP1 em adultos(49). Mesmo na 

ausência da UCP1, identificava-se um vazamento de prótons pela membrana 

mitocondrial interna, o que motivou a busca de UCPs adicionais. Em 1997, 

foram descobertas as UCP2 e UCP3, proteínas homólogas à UCP1 (UCP2: 

57% de homologia; UCP3: 73%), expressas em múltiplos tecidos e nos 

músculos esqueléticos(50), respectivamente. Posteriormente, UCP4 e UCP5 

foram identificadas, sendo expressas no cérebro e com menor identificação de 

aminoácidos com a UCP1 (30% - 40%)(49). 

Por muito tempo, a UCP3 foi tratada como similar à UCP2 em razão de 

sua homologia e história de sua descoberta. Entretanto, tornou-se claro que 

suas funções biológicas e de transporte diferem consideravelmente(51). Estudos 

indicam um intrigante papel da UCP3 na regulação de diferentes desfechos 

metabólicos, incluindo a regulação da homeostase energética corporal, 

obesidade e regulação do metabolismo lipídico(47, 49-51), motivando nosso 

particular interesse em sua investigação. 
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1.3.2 Proteína desacopladora 3 (UCP3) 

1.3.2.1 Caracterização estrutural e genética 

A UCP3 é uma típica proteína carreadora mitocondrial que apresenta 

cerca de 57% de homologia com UCP1 e 73% com a UCP2. Duas formas 

variantes foram descobertas em humanos: uma forma longa (UCP3L) com 312 

aminoácidos e, uma forma curta (UCP3S) com 275 aminoácidos. Entretanto, a 

relevância entre essas variantes é incerta(51). 

O gene humano da UCP3 (gene UCP3) contém 7 éxons que estão 

distribuídos em cerca de 8,5 kilobytes (kB) e, está localizado no braço longo do 

cromossomo 11, região 1 e banda 3 (11q13)(52) (Figura 8). 

 

 

 

FONTE: Adaptado de Van Abeelen AFM et al.(52), 2008.  

Box cinza: região codificadora; box branco: untranslated region – UTR. 

Figura 8 - Representação esquemática do gene da proteína desacopladora 3 
(UCP3)  

 

 

1.3.2.2 Expressão de UCP3 ao nível do RNAm 

O principal sítio de expressão de UCP3 em humanos é o músculo 

esquelético, com alguns traços desta expressão no tecido cardíaco(49-51).  
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Por meio de modelos animais, foram identificados diferentes padrões de 

distribuição e expressão do RNAm de UCP3 em ratos(49), ocorrendo sobretudo 

no TAM, seguido por músculos com diferentes metabolismos (glicolítico, misto 

e oxidativo de contração lenta) e, em menores níveis, no coração, pulmões e 

tecido adiposo branco(51). 

 

1.3.2.3 Funções biológicas 

Diante da localização da UCP3 no TAM e transporte de prótons, a 

hipótese inicial era de que atuasse com função termogênica, semelhante à 

UCP1(50). Entretanto, diversos estudos experimentais em camundongos 

transgênicos ou nocauteados para o gene UCP3 indicaram ausência de 

mudança na expressão fenotípica (ganho de peso/obesidade) e na taxa de 

gasto energético desses animais em relação a controles selvagens, 

questionando o papel termogênico da UCP3(53-55). Diante disso, mecanismos 

adicionais da UCP3 foram explorados e, atualmente, a UCP3 parece estar 

envolvida em dois principais papéis que não são mutuamente exclusivos:  

(1) redução na produção de EROs e (2) exportação de ânions de AGs(51, 56).  

 

1.3.2.3.1 Regulação de EROs 

Em condições fisiológicas, entre 0,02% e 2% dos elétrons da CTE não 

seguem a ordem normal e acabam vazando para fora da CTE e interagindo 

com o oxigênio, produzindo superóxido (O2
.-) e peróxido de hidrogênio (H2O2). 

Os complexos I e III, especialmente, o complexo I, são considerados os 

principais sítios de produção de EROs na mitocôndria. O O2
.- liberado no 
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espaço intermembranas pode ser convertido pela superóxido dismutase (SOD) 

para H2O2, uma forma relativamente mais estável e com capacidade de se 

dispersar por meio da membrana externa mitocondrial, agindo como uma 

molécula de sinalização intracelular. Quando em grande quantidade, as EROs 

causam peroxidação lipídica com produção de HNE, dano ao DNA, oxidação 

de proteínas, dano irreversível mitocondrial, geração insuficiente de ATP e, 

eventualmente, morte celular(53, 57). 

Um dos possíveis papéis da UCP3 seria reduzir ou até inibir a produção 

de EROs na mitocôndria pela redução do gradiente transmembrana, via 

desacoplamento mitocondrial(51, 57) (Figura 9). A redução do gradiente permite 

que a transferência de elétrons pela CTE possa ser acelerada e a 

probabilidade dos elétrons serem diretamente transferidos ao oxigênio é 

minimizada(57). 

 

1.3.2.3.2 Exportação de ânions de AGs 

Um outro cenário seria da UCP3 atuando como exportadora de ânions 

de AGs para o citoplasma, proporcionando proteção à mitocôndria contra o 

dano induzido pela peroxidação lipídica(51, 57) (Figura 9). 

Para sofrerem β-oxidação, os AGs são ativados pela ação das acil-CoA -

sintetases, formando tioésteres (acil-CoA). Embora os AGs de cadeia curta e 

média atravessem livremente as membranas mitocondriais, o mesmo não 

ocorre com os AGs de cadeia longa (AGCL), que requerem o ciclo das 

carnitinas para seu transporte à matriz mitocondrial. Sob condições de elevado 

fluxo de AGs para dentro da mitocôndria via carnitina palmitoiltransferase 1 
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(CTP1), o acúmulo excessivo de moléculas acil-CoA seria prejudicial para o 

funcionamento mitocondrial, pois tais moléculas são fortes surfactantes, 

gerando dano às membranas; o excessivo sequestro de CoA pelos AGCL inibe 

a β-oxidação. A regulação positiva da tiosterase mitocondrial permitiria remover 

o acil-CoA dos AGCL, possibilitando a exportação dos ânions de AGs via UCP3 

e o aumento da oxidação lipídica(49). 

 

 

 

FONTE: Adaptado de Garvey WT(49), 2003. 

ABREVIATURAS: AG: ácidos graxos; AG-, ânions de ácidos graxos; AGCL, ácidos graxos de 
cadeia longa; CPTI, carnitina palmitoiltransferase 1; CPTII, carnitina palmitoiltransferase 2; H-, 
hidrogênio; e-, elétron; Q, coenzima Q ou ubiquinona; C, citocromo C; UQ., ubesemiquinona; 
O2

.-, superóxido; H2O2, peróxido de hidrogênio; EROs, espécies reativas de oxigênio; SOD, 
superóxido dismutase; F0-F1 ATPase, complexo transmembrana; ADP, adenosina difosfato; 
ATP, adenosina trifosfato; coA, coenzima A; NAD+, dinucleotídeo de nicotinamida e adenina 
(oxidado); NADH, dinucleotídeo de nicotinamida e adenina (reduzido); FAD+, dinucleotídeo de 
flavina e adenina (oxidado); FADH, dinucleotídeo de flavina e adenina (reduzido). 

Figura 9 - Potenciais papéis da proteína desacopladora 3 (UCP3). À 
esquerda, atuando na exportação de ânions de AGs; à direita, via 
desacoplamento mitocondrial, contribuindo para a redução na 
formação de EROs pela redução do gradiente eletroquímico 
mitocondrial 
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1.3.2.4 Regulação da expressão genética de UCP3 

O controle da transcrição da expressão genética das UCPs determina os 

níveis das proteínas correspondentes nos tecidos e células(58). Os maiores 

reguladores da expressão genética de UCP3 no músculo esquelético e no 

coração são os receptores ativados por proliferadores de peroxissoma (PPAR), 

em especial, os PPAR alfa (PPAR) e PPAR delta (PPAR)(48, 50). 

O aumento de AGLs circulantes, seja pela lipólise (jejum ou exercício) ou 

pela dieta (rica em gordura), estimula a via dos receptores PPAR e PPAR, 

induzindo uma maior expressão de UCP3 nos tecidos(58, 59). Uma menor 

expressão de UCP3 ocorre em situações em que capacidade oxidativa é 

melhorada, como após um treinamento de resistência ou redução do peso(60). 

Em modelos animais, foi possível identificar níveis elevados de 

expressão ectópica de UCP3 no fígado estimulada por uma dieta rica em 

gordura e/ou pelo uso de fenofibrato(61, 62). A expressão de novo de UCP3 no 

fígado fornece evidências de que a UCP3 tenha participação na regulação do 

metabolismo de AGs e no aumento da dissipação de energia mitocondrial, com 

redução do dano oxidativo, porém, estudos adicionais são necessários para 

compreender a interferência desses fatores na regulação da expressão de 

UCP3 em humanos(61, 62). 

 

1.3.2.5 Implicações metabólicas 

Características na disfunção mitocondrial muscular durante o DMT2 

incluem altos níveis de peroxidação lipídica, redução do conteúdo mitocondrial 

e capacidade oxidativa, gerando um ambiente glicolipotóxico(53, 63).  
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Estudos indicam níveis reduzidos de RNAm da UCP3 no músculo 

esquelético de pacientes com DMT2, em comparação com indivíduos controles 

saudáveis, sugerindo uma correlação positiva entre os níveis de UCP3 no 

músculo e as taxas de utilização de glicose estimulada por insulina(51, 53, 64). 

Postula-se, assim, que maiores níveis de UCP3 poderiam ser protetores contra 

o desenvolvimento de RI, DMT2 e obesidade(44, 64, 65) (Figura 10). 

 

 

 
FONTE: Adaptado de Busiello RA et al.(44), 2015.  

ABREVIATURAS: EROs, espécies reativas de oxigênio; LOOH, hidroperóxidos lipídicos; 
DMT2, diabetes mellitus tipo 2. 

Figura 10 - Possíveis vias e reações influenciadas pela proteína 
desacopladora 3 (UCP3)  

 

 

Dentro do contexto da DMT2, obesidade e UCPs, um maior gasto 

energético, a mobilização de depósitos de lipídios pelo aumento da lipólise e 

redução da lipogênese e dos níveis circulantes de TG auxiliariam a melhora do 
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estado inflamatório identificado nos tecidos adiposos de pacientes obesos. Tais 

fatores poderiam, assim, exercer um efeito protetor contra a DHGNA(64). 

 

1.3.3 Polimorfismos genéticos do gene UCP3 

Diversas variantes genéticas têm sido identificadas no gene UCP3. 

Entretanto, não é claro se isso acarreta diferenças funcionais na proteína 

UCP3, haja vista que seus mecanismos de ação seguem em discussão(44). 

No geral, os estudos genéticos sugerem uma possível associação de 

SNPs do gene UCP3 com fatores e/ou desfechos de implicação metabólica, 

como gasto energético/funcionalidade muscular, RI, DMT2, HAS, variações no 

perfil lipídico, peso e/ou IMC, porém, com dados controversos (Tabela 1). 

Teoricamente, diferentes variações nos genes candidatos relacionados à 

SM poderiam contribuir para a patogênese da DHGNA(66). Pelo impacto 

metabólico de SNPs da UCP3, alguns estudos foram realizados em pacientes 

com DHGNA (Tabela 1), porém, com as limitações de uma amostra restrita(67) 

ou de englobar apenas uma população pediátrica, com diagnóstico de DHGNA 

por ultrassonografia (USG)(66). 
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Tabela 1 - Estudos de associação de polimorfismos do gene UCP3 com fatores de riscos metabólicos e doença hepática 
gordurosa não alcoólica 

 

Autores (Ano) População/ Sujeitos SNPs Alelo (risco) Associações 

Van Abeelen et 
al.(52) 

(2008) 

Holanda 

 

400, homens sadios 

rs2075577 

rs1685354 

rs2632723 

rs1685356 

rs647126 

rs7930460 

rs1800849 

C 

C 

G 

A 

A 

G 

T 

- rs647126, rs1685356, rs2075577: maior IMC 

- rs1685354: menos gordura visceral 

Salopuro et al.(68) 

(2009) 

Finlândia 

 

507, adultos, sobrepeso: 

Intervenção (dieta e atividade 
física) vs cuidado padrão 

rs15763 

rs1726745 

rs3781907 

rs11235972 

rs1800849 

A 

T 

G 

A 

T 

- rs3781907-G: maiores colesterol total e LDL, 
maior risco para DMT2 

- Haplótipo 3781907-G, rs11235972-A, rs1800849-
T: maiores colesterol total e LDL 

- Haplótipo AAT: maior redução do LDL (0-3 anos) 

Aller et al.(67) 

(2010) 

Espanha 

 

39, adultos, sobrepeso, 
DHGNA/biópsia 

rs1800849 T - Maior RI, menor adiponectina 

- Maior frequência de esteatose e inflamação 
(moderada-grave) 

Dato et al.(69) 

(2012) 

Dinamarca 

 

908, idosos 

708, meia idade 

rs3781907 

rs11235972 

rs1685354 

rs647126 

G 

A 

G 

A 

- rs11235972-A: menor desempenho da FPP, 
maior taxa de mortalidade (10 anos) 

Xu et al.(66) 

(2013) 

China 

 

250, DHGNA/USG 

200, controles 

6-16 anos 

rs1726745 

rs3781907 

rs11235972 

rs1800849 

T 

G 

A 

T 

- rs11235972-GG (DHGNA): maior prevalência do 
genótipo 

- rs1800849-T (controles): menores valores de 
altura, cintura e quadril 

continua 



Introdução 28 

  
 

28 

Tabela 1 - Estudos de associação de polimorfismos do gene UCP3 com fatores de riscos metabólicos e doença hepática 
gordurosa não alcoólica (conclusão) 

 

Autores (Ano) População/ Sujeitos SNPs Alelo (risco) Associações 

Sun et al.(70) 

(2019) 

China 

 

1162, adultos, HAS 

1045, adultos sadios 

rs3781907 G - Haplótipo com variantes UCP1/UCP2/UCP3: 
maior risco para HAS 

Cruz(71)* 

(2019) 

Brasil 

 

159, adultos, 28,3% HAS: 

49, homens vs 

110, mulheres 

rs1800849 

rs15763 

rs3781907 

rs1685354 

rs11235972 

rs647126 

T 

G 

G 

T 

A 

A 

- Homens: maiores valores de altura, peso e FPP 

- Ausência de associação entre SNPs e variação 
da FPP 

Domínguez-Cruz et 
al.(72) 

(2020) 

México 

 

400, adultos, comunidade Maia: 
DMT2 vs sadios 

rs3781907 G - Maior IMC, mais DMT2 

*Tese de doutorado. 

ABREVIATURAS: SNPs, polimorfismos de nucleotídeos únicos; IMC, índice de massa corporal; LDL, lipoproteína de baixa densidade; DMT2, diabetes mellitus tipo 2; 
DHGNA, doença hepática gordurosa não alcoólica; RI, resistência a insulina; FPP, força de preensão palmar; USG, ultrassonografia; HAS, hipertensão arterial 
sistêmica; UCP, proteína desacopladora. 
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1.4 Escolha dos polimorfismos do gene UCP3 

No presente estudo, foram selecionados 3 SNPs do gene UCP3 

rs1726745, rs3781907 e rs11235972 (Figura 11), previamente investigados em 

estudos relacionados a fatores metabólicos e DHGNA(66, 68). 

  

 
 

FONTE: Adaptado de Van Abeelen AFM et al.(52), 2008 e Xu YP et al.(66), 2013.  

Box cinza: região codificadora; box branco: untranslated region – UTR. 

Figura 11 - Representação do gene da proteína desacopladora 3 (UCP3) com 
os polimorfismos selecionados para o estudo  

 

 

Por meio do Banco de Dados do SNPs (dbSNP) do National Center for 

Biotechnology Information – NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/), foi 

possível identificar as frequências do menor alelo (MAF) dos SNPs do gene 

UCP3 selecionados para o presente estudo, conforme dados do projeto 1000 

Genomes, que é uma colaboração internacional que estabelece um catálogo 

detalhado de variações genéticas humanas, incluindo SNPs, variantes 

estruturais e seu contexto de haplótipos referentes a 26 populações, de 

diferentes localizações pelo mundo, agrupadas em 5 superpopulações 
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continentais: Leste-Asiática, Europeia, Africana, Americana e Sul-Asiática 

(Tabela 2)(73). 

 

Tabela 2 - Distribuição populacional das frequências do menor alelo (MAF) 
dos polimorfismos rs1726745, rs3781907 e rs11235972 do gene 
UCP3, conforme o projeto 1000 Genomes(73) 

 

População Amostra 
rs1726745 

MAF 

rs3781907 

MAF 

rs11235972 

MAF 

Leste-Asiática 1008 T=0,5794 G=0,3869 A=0,2768 

Europeia 1006 T=0,4821 G=0,2684 A=0,2316 

Africana 1322 T=0,3275 G=0,2935 A=0,0976 

Americana 694 T=0,490 G=0,193 A=0,107 

Sul-Asiática 978 T=0,509 G=0,254 A=0,223 

Global 5008 T=0,4673 G=0,2855 A=0,1863 

 

 

Até o presente momento, a potencial ação funcional dos SNPs 

rs1726745, rs3781907 e rs11235972 do gene UCP3 com a DHGNA e SM 

ainda não foi elucidada. 

 

1.5 Justificativa 

Estudos genéticos são úteis para o entendimento dos mecanismos 

moleculares relacionados com a patogênese de diversas doenças. Na DHGNA, 

tendo em vista a associação da doença fibrótica em portadores de DHGNA e o 

papel do estresse oxidativo nesta evolução, torna-se importante a busca por 

marcadores genéticos capazes de identificar os indivíduos com maior ou menor 

risco de progressão de doença(74).  
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A possível adaptação da UCP3 ao aumento da oxidação de AGs poderia 

conferir um benefício teórico na prevenção da esteatose hepática e, por meio 

do fluxo de elétrons da cadeia respiratória, poderia prevenir a redução de 

complexos respiratórios e formação excessiva de EROs, protegendo a célula 

contra a lipoperoxidação, diminuindo a necroinflamação e apoptose(42, 64). 

Os polimorfismos do gene UCP3 têm sido relacionados individualmente 

com fatores metabólicos em diferentes estudos e populações, porém, sem 

estudos que avaliem a possível relação entre SNPs do gene UCP3 com a 

gravidade da DHGNA e SM na população adulta, com uma amostra mais 

expressiva e o diagnóstico histológico da DHGNA. Desta maneira, idealizamos 

um estudo em humanos adultos que avalie, de forma transversal, a possível 

associação entre SNPs do gene UCP3 com a gravidade da DHGNA (esteatose 

versus EHNA) e SM. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

Caracterizar uma população de pacientes com DHGNA quanto à 

presença de EHNA e SM e avaliar a possível associação dessas condições 

com a frequência dos genótipos dos SNPs rs1726745, rs3781907 e 

rs11235972 do gene UCP3. 

 

2.2 Objetivos específicos 

a) Avaliar a possível associação dos SNPs rs1726745, rs3781907 e 

rs11235972 do gene UCP3 com a presença de EHNA nos pacientes 

com DHGNA; 

b) Avaliar a possível associação dos SNPs rs1726745, rs3781907 e 

rs11235972 do gene UCP3 com a presença de SM nos pacientes 

com DHGNA; 

c) Avaliar a possível associação dos SNPs rs1726745, rs3781907 e 

rs11235972 do gene UCP3 com as características clínico- 

laboratoriais nos pacientes com DHGNA; 

d) Avaliar a possível associação dos SNPs rs1726745, rs3781907 e 

rs11235972 do gene UCP3 com a gravidade histológica nos 

pacientes com DHGNA. 
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3 MÉTODOS 

 

 

3.1 Casuística 

Foi realizado um estudo transversal, entre 2010 e 2019, que incluiu 158 

em pacientes com DHGNA comprovada por biópsia hepática, matriculados no 

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) situado no 5o andar 

do Prédio dos Ambulatórios do complexo HC-FMUSP. 

Os pacientes foram pesquisados e incluídos a partir de um banco de 

dados do ambulatório A2MG700 do HC-FMUSP, sem necessidade adicional de 

coletas de sangue e/ou realização de biópsia hepática para fins deste estudo. 

O material para análise dos polimorfismos foi obtido do banco de 

amostras de DNAs armazenado no Laboratório de Gastroenterologia Clínica e 

Experimental (LIM-07) da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo - FMUSP. Este banco advém de pacientes do ambulatório A2MG700 que 

compareceram para a coleta de exames laboratoriais de rotina e concordaram, 

de forma livre e espontânea, que seu material/DNA fosse armazenado para 

futuras pesquisas. 

 

3.2 Considerações Éticas  

A dispensa da aplicação do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido foi obtida, pois a seleção dos pacientes ocorreu por meio de um 
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banco de dados existente do Ambulatório de Doença hepática gordurosa não 

alcoólica (A2MG700) da Disciplina de Gastroenterologia Clínica do HC-

FMUSP, com amostras de DNA armazenadas com autorização prévia dos 

pacientes no ato da coleta. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 6 de julho de 2017, 

sob o Parecer 2.160.492 (Anexo A). 

 

3.3 Critérios de inclusão 

No estudo foram incluídos os pacientes com as seguintes 

características:  

 Portadores de DHGNA confirmada por achados histológicos obtidos 

por biópsia hepática; 

 Amostras de DNAs armazenadas no Laboratório de 

Gastroenterologia Clínica e Experimental (LIM-07) da FMUSP para 

análise dos polimorfismos;  

 Idade entre 18 anos e 75 anos (faixa etária vigente no ambulatório 

A2MG700 do HC-FMUSP; pacientes <18 anos são seguidos pela 

Pediatria no Instituto da Criança do HC-FMUSP). 

 

3.4 Critérios de exclusão 

 Presença de outras etiologias de hepatopatia crônica, como: 

esquistossomose, hepatites virais, hepatite autoimune, doença de 

Wilson, deficiência de -1 antitripsina, hemocromatose, etilismo 
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significativo (>30 g etanol/dia em homens, >20 g/dia em mulheres 

e/ou >100 g etanolsemana)(1); 

 Uso prévio de medicações esteatogênicas (corticoides, amiodarona, 

metotrexato, tamoxifeno). 

 

3.5 Coleta de dados 

Por meio dos registros dos prontuários do ambulatório A2MG700 do HC-

FMUSP, foram obtidos: 

 Dados sociodemográficos (idade e gênero); 

 Dados clínico-laboratoriais;  

 Dados histopatológicos provenientes da biópsia hepática. 

 

3.6 Definição da síndrome metabólica (SM) e resistência à insulina (RI) 

Conforme o National Cholesterol Education Program – Adult Treatment 

Panel III (NCEP-ATPIII)(75), a SM é definida pela presença de 3 ou mais dos 

componentes: circunferência abdominal >102 cm em homens e >88 cm em 

mulheres; TG 150 mg/dL; HDL-colesterol <40 mg/dL em homens e <50 mg/dL 

em mulheres; glicemia de jejum 100 mg/dL ou uso de hipoglicemiante; 

pressão arterial sistólica 130/85 mmHg ou uso de anti-hipertensivo. 

Para avaliação de RI, foi utilizado o Homeostasis Model Assessment 

(HOMA) (glicose de jejum [mg/dL] /18 x insulina de jejum [U/mL] /22,5). Foi 

utilizado como marcador de RI o índice HOMA, quando maior ou igual a 2,5(75). 
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3.7 Exames bioquímicos  

Os exames bioquímicos foram realizados no Laboratório Central do HC-

FMUSP. Tais exames foram indicados na rotina de acompanhamento dos 

pacientes do ambulatório A2MG700 do HC-FMUSP e efetuados, de forma 

protocolar, em todos os pacientes submetidos à biópsia hepática, dentro de um 

período de até 3 meses, anterior ou posterior ao procedimento. 

Após jejum de 12 horas, foram realizados: hemograma, lipidograma, 

coagulograma, proteína total e frações, aspartato aminotransferase (AST), ALT, 

fosfatase alcalina (FA), gama-glutamil transferase (GGT), bilirrubina total e 

frações, glicemia, insulina, marcadores para hepatite B e C, autoanticorpos 

hepáticos, cobre e ceruloplasmina, perfil de ferro, -1 antitripsina e anticorpos 

para doença celíaca.  

  

3.8 Polimorfismos do gene UCP3 

Os experimentos de biologia molecular dos polimorfismos rs1726745, 

rs3781907 e rs11235972 do gene UCP3 foram realizados no Laboratório de 

Carboidratos e Radioimunoensaios (LIM-18) da FMUSP. 

 

3.8.1 Extração de DNA 

Em um tubo graduado, foram acrescentados 15 mL de Tris EDTA (TE) 

(Sigma Aldrich, St Louis, EUA) para cada 5 mL de sangue total. O tubo foi 

homogeneizado manualmente e, a seguir, centrifugado a 1.500 g durante 5 

minutos. O sobrenadante foi desprezado e o precipitado formado foi lavado em 

15 mL de TE até sua dissolução total. Após a lavagem, foi realizada nova 
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centrifugação, e o sobrenadante foi desprezado. Esta lavagem foi repetida 

quatro vezes, até que o precipitado assumisse coloração esbranquiçada. Em 

seguida, foram adicionados ao precipitado: 

 3 mL de tampão A (25mM de EDTA e 75 mM de NaCl) 

 200 μL de sódio dodecil sulfato (SDS) 10% 

 100 μL de proteinase K 

Essa solução foi incubada por 12 horas a 37ºC e, após esse intervalo, foi 

adicionado 1 mL de NaCl 5M. Após agitação vigorosa durante 30 minutos, o 

tubo foi centrifugado a 2.500 g durante 15 minutos, o precipitado desprezado e 

o sobrenadante recolhido em novo tubo. 

Foram adicionados ao tubo 10 mL de etanol absoluto gelado, com 

posterior homogeneização por inversão até o aparecimento de um precipitado 

fibrilar que foi transferido para novo tubo tipo eppendorff 1,5 mL e seco em 

temperatura ambiente (TA) durante 30 minutos. O precipitado foi 

ressuspendido em 50 - 500 μL H2O miliQ estéril e incubado a 37 ºC durante 15 

minutos. A quantificação do DNA foi determinada por espectrofotometria 

(NanoDrop 1000 Spectrophotometer, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA 

USA). O DNA, assim obtido, foi armazenado à temperatura de -20 ºC. 

 

3.8.2  Genotipagem dos polimorfismos rs1726745, rs3781907 e 

rs11235972 do gene UCP3 

Reações em cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR) foram 

realizadas no equipamento StepOne Plus (Applied Biosystems, Foster City, 

California, USA) para detecção das variantes alélicas de cada SNP.  
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Para a preparação da reação, foi utilizado o reagente TaqMan 

Genotyping Master Mix e TaqMan SNP Genotyping Assay (Applied Biosystems, 

Foster City, California, USA), que contém duas sequências de primers 

específicos para amplificar o polimorfismo de interesse e duas sondas alelo-

específicas para detectar os alelos do polimorfismo de interesse. A presença 

de duas sondas em cada reação permite a genotipagem de duas possíveis 

variantes do SNP: a sonda do alelo 1 é marcada com o Reporter VIC, e a 

sonda do alelo 2 é marcada com o Reporter FAM, que apresentam 

fluorescências diferentes durante a reação. Os números de identificação dos 

ensaios para os SNPs estudados foram: C__8751342_10 (rs1726745), 

C__25800726_10 (rs3781907) e C__25992010_10 (rs11235972). 

 

3.9 Análise histológica 

Os fragmentos de tecido hepático foram fixados em solução de formol a 

4% e, posteriormente, submetidos às colorações de hematoxilina-eosina, 

Tricrômico de Masson e Picrosírius. A avaliação histológica foi realizada de 

maneira cega por um patologista com experiência em patologia hepática. Para 

a avaliação histológica da DHGNA, foram utilizados o sistema de pontuação 

dos critérios histológicos para DHGNA (Quadro 1) e o NAFLD Activity Score 

(NAS), definidos pelo Pathology Committe of the NASH Clinical Research 

Network (NASH CRN)(76). O NAS inclui somente características que são 

potencialmente reversíveis a curto prazo e é definido pelo somatório dos graus 

de esteatose (0 a 3), inflamação lobular (0 a 3) e balonização hepatocitária (0 a 

2), variando de 0 - 8. Valor de NAS <3 afasta o diagnóstico de EHNA; NAS 5 
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sugere EHNA e, NAS 3 ou 4 é indeterminado entre 3 categorias (ausência, 

presença e provável EHNA). A fibrose, que é uma característica menos 

reversível e, geralmente, resultante da atividade da doença, não está incluída 

como componente do escore de atividade(76). 

 

Quadro 1 - Critérios histológicos para DHGNA definidos pelo Pathology 
Committe of the NASH Clinical Research Network  

 

Esteatose Definição 

0 <5% 

1 5%-33% 

2 >33%-66% 

3 >66% 

Inflamação lobular Definição 

0 Sem foco 

1 < 2 focos por campo de 200x 

2 2-4 focos por campo de 200x 

3 >4 focos por campo de 200x 

Balonização hepatocitária Definição 

0 Ausente 

1 Poucas células com balonização 

2 Muitas células e/ou balonização intensa 

Fibrose Definição 

0 Ausente 

1 Perisinusoidal ou periportal 

1A Leve, zona 3, perisinusoidal 

1B Moderada, zona 3, perisinusoidal 

1C Portal/periportal 

2 Perisinusoidal e portal/periportal 

3 Fibrose em ponte 

4 Cirrose 

FONTE: Adaptado de Kleiner et al.(76), 2005. 

INTERPRETAÇÃO: Somatório das pontuações dos 3 critérios: NAS <3, afasta esteato-hepatite não 

alcoólica (EHNA); NAS 3-4, borderline para EHNA; NAS 5, EHNA. 
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3.10 Análise estatística 

Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão (DP), 

exceto quando indicado de outra forma. As variáveis contínuas foram log-

transformadas para as análises quando a normalidade da distribuição foi 

rejeitada pelo teste W de Shapiro-Wilk. Foram utilizados os testes de Qui-

quadrado de Fisher, ANOVA (análise de variância) e ANCOVA (análise de 

covariância) para comparações entre os grupos.  

As associações com DHGNA e SM foram avaliadas por modelos de 

regressão. Análises de regressão logística foram utilizadas para análises 

transversais. Odds ratios (OR) com os seus intervalos de confiança (IC) de 

95% foram calculados para o menor alelo de cada SNP em um modelo 

codominante, dominante ou recessivo. Foram realizados ajustes para 

parâmetros clínicos e biológicos, incluindo-os como covariáveis no modelo 

regressivo.  

A análise do equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW) foi realizada por meio 

da fórmula p2 + 2pq + q2 = 1 (p: frequência do alelo dominante; q: frequência 

do alelo recessivo; p2: frequência do genótipo homozigoto dominante; 2pq: 

frequência do genótipo heterozigoto; q2: frequência do genótipo homozigoto 

recessivo) ao nível =0,05; os SNPs que falharam neste teste e não foram 

utilizados nas análises de associação.  

A correção para múltiplas comparações em razão dos múltiplos testes 

de SNP considerou o número efetivo de testes independentes (Meff) baseados 

no grau de desequilíbrio de ligação (DL) entre os SNPs. O poder para detectar 

as associações dos SNPs com a prevalência de SM e EHNA foi 0,20 e 0,25, 
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respectivamente, para OR1,5 e =0,05. O valor de p0,02 foi considerado 

como significativo nas comparações relacionadas ao genótipo. Para as 

análises não relacionadas aos SNPs, o valor significativo de p0,05 foi 

aplicado. 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando os softwares JMP 

(SAS Institute Inc., Cary, NC), R (http://www.R-project.org) e SHEsis 

(http://analysis.bio-x.cn/myAnalysis.php). 
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4 RESULTADOS 

 

 

Entre os anos de 2010 e 2019, 248 pacientes com DHGNA foram 

inicialmente avaliados, provenientes do Ambulatório de Doença hepática 

gordurosa não alcoólica (A2MG700) da Disciplina de Gastroenterologia Clínica 

do HC-FMUSP. Diante da ausência de amostra de DNA no Banco de amostras 

do Laboratório de Gastroenterologia Clínica e Experimental (LIM-07) da 

FMUSP (n=58) e/ou ausência de critérios histológicos compatíveis com 

DHGNA na biópsia hepática (n=32), 90 pacientes foram excluídos. Desta 

forma, um total de 158 pacientes foram selecionados e genotipados para os 

polimorfismos rs1726745, rs3781907 e rs11235972 do gene UCP3 e avaliados 

sob 2 critérios: (1) conforme a presença de EHNA pela biópsia hepática e (2) 

conforme a presença de SM (Figura 12). Devido a dados incompletos no 

prontuário relacionados aos critérios diagnósticos para a SM, 3 pacientes foram 

excluídos desta subanálise. 
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ABREVIATURAS: EHNA, esteato-hepatite não alcoólica; SM, síndrome metabólica. 

Figura 12 - Fluxograma de seleção e categorização dos pacientes com 
Doença hepática gordurosa não alcoólica no estudo 
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4.1  Características dos pacientes com DHGNA, conforme a presença de 

EHNA 

A média de idade (56 ± 9,5 vs 53,8 ± 11,9 anos; p=0,43) foi similar entre 

os grupos EHNA (n=138) e esteatose (n=20), assim como a distribuição entre 

gêneros, com o sexo feminino sendo o mais prevalente em ambos os grupos. 

Os pacientes com EHNA apresentaram maior frequência de SM (85% vs 63%; 

p=0,02), maior IMC (32,1 ± 5,3 vs 28,6 ± 5,6 kg/m2; p=0,02) e maiores 

concentrações de AST (35,5 ± 23,4 vs 26,8 ± 9,8 U/L; p=0,002) (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Características demográficas, clínicas e bioquímicas dos 
pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica de 
acordo com a presença de esteato-hepatite não alcoólica (EHNA) 

 

Os resultados foram expressos em média ± desvio padrão. Teste T de Student ou Teste U de Mann-
Whitney foram aplicados para a análise de variáveis contínuas. Teste W de Shapiro Wilk foi realizado e as 
variáveis que falharam neste teste foram transformadas em log. Se a normalidade não foi verificada, 

foram aplicados testes não paramétricos para essas variáveis. *p0,05.  

ABREVIATURAS: HAS, hipertensão arterial sistêmica; IMC, índice de massa corporal; HOMA-IR, 
homeostatic model of assessment; LDL, lipoproteína de baixa densidade; HDL, lipoproteína de alta 
densidade; ALT, alanino aminotransferase; AST, aspartato aminotransferase; GGT, gama-glutamil 
transferase.  

VALORES DE REFERÊNCIA: AST: homem (10-34 U/L), mulher (10-36 U/L); ALT: homem (10-44 U/L), 
mulher (10-36 U/L); GGT: homem (11-50 U/L), mulher (7-32 U/L). 

Variáveis 
EHNA 

(n=138) 

Esteatose 

(n=20) 
p 

Idade (anos) 56 ± 9,5 53,8 ± 11,9 0,43 

Sexo H/M (%) 27,5/72,5 30/70 0,79 

Dislipidemia (%) 74 65 0,43 

Diabetes mellitus tipo 2 (%) 63 45 0,15 

HAS (%) 70 72 0,84 

Síndrome metabólica (%) 85 63 0,02* 

IMC (kg/m2) 32,1 ± 5,3 28,6 ± 5,6 0,02* 

Glicemia (mg/dL) 117 ± 41 115 ± 45 0,83 

Insulina (U/mL) 19,8 ± 13,4 19,9 ± 29,5 0,08 

HOMA-IR 5,8 ± 4,6 6,9 ± 10 0,64 

Colesterol total (mg/dL) 195 ± 45 199 ± 43 0,64 

LDL (mg/dL) 115 ± 39 111 ± 37 0,63 

HDL (mg/dL) 47 ± 14 49 ± 9 0,40 

Triglicerídeos (mg/dL) 174 ± 106 190 ± 112 0,56 

ALT (U/L) 46,5 ± 31,4 42,7 ± 23,5 0,54 

AST (U/L) 35,5 ± 23,4 26,8 ± 9,8 0,002* 

GGT (U/L) 82,8 ± 86,0 76,5 ± 91,2 0,77 
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4.2 Características dos pacientes com DHGNA, conforme a presença de 

SM 

A prevalência geral de SM foi 82,6% (n=128), com predomínio no sexo 

feminino em ambos os grupos. A presença de SM mostrou forte associação 

com dislipidemia (p=0,0003), DMT2 (p<0,0001), HAS (p<0,0001), EHNA 

(p=0,01), IMC (p<0,0001), glicemia (p<0,0001), insulina (p=0,0002) e HOMA-IR 

(p<0,0001) (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Características demográficas, clínicas e bioquímicas dos pacientes 
com doença hepática gordurosa não alcoólica de acordo com a 
presença de síndrome metabólica (SM) 

 

Os resultados foram expressos em média ± desvio padrão. Teste T de Student ou Teste U de Mann-
Whitney foram aplicados para a análise de variáveis contínuas. Teste W de Shapiro Wilk foi realizado e as 
variáveis que falharam neste teste foram transformadas em log. Se a normalidade não foi verificada, 

foram aplicados testes não paramétricos para essas variáveis. *p0,05.  

ABREVIATURAS: HAS, hipertensão arterial sistêmica; EHNA, esteato-hepatite não alcoólica; IMC, índice 
de massa corporal; HOMA-IR, homeostatic model of assessment; LDL, lipoproteína de baixa densidade; 
HDL, lipoproteína de alta densidade; ALT, alanino aminotransferase; AST, aspartato aminotransferase; 
GGT, gama-glutamil transferase.  

VALORES DE REFERÊNCIA: AST: homem (10-34 U/L), mulher (10-36 U/L); ALT: homem (10-44 U/L), 
mulher (10-36 U/L); GGT: homem (11-50 U/L), mulher (7-32 U/L). 

 

Variáveis 
Com SM 

(n=128) 

Sem SM 

(n=27) 
p 

Idade (anos) 56,6 ± 9,5 52,5 ± 11,1 0,08 

Sexo H/M (%) 26/74 37/63 0,23 

Dislipidemia (%) 79 44 0,0003* 

Diabetes mellitus tipo 2 (%) 71 18,5 <0,0001* 

HAS (%) 80 23 <0,0001* 

EHNA (%) 90,6 74 0,01* 

IMC (kg/m2) 32,5 ± 5,6 27,7 ± 4,8 <0,0001* 

Glicemia (mg/dL) 121,8 ± 44,1 95,0 ± 9,9 <0,0001* 

Insulina (U/mL) 21,2 ± 17,1 13,3 ± 5,8 0,0002* 

HOMA-IR 6,5 ± 5,83 3,4 ± 1,5 <0,0001* 

Colesterol total (mg/dL) 195,7 ± 46,0 191,9 ± 36,9 0,65 

LDL (mg/dL) 115,3 ± 39,8 113,5 ± 36,1 0,82 

HDL (mg/dL) 46,6 ± 12,2 49,8 ± 18,5 0,41 

Triglicerídeos (mg/dL) 181,7 ± 112,6 153,5 ± 69,9 0,11 

ALT (U/L) 44,5 ± 29,7 50,8 ± 34,9 0,40 

AST (U/L) 35,2 ± 23,6 35,6 ± 17,0 0,33 

GGT (U/L) 83,0 ± 85,9 73,5 ± 92,4 0,39 
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4.3  Distribuição genotípica dos polimorfismos do gene UCP3 

 

Todos os genótipos dos polimorfismos rs1726745, rs3781907 e 

rs11235972 do gene UCP3 estavam de acordo com o EHW (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Distribuição das frequências dos genótipos e alelos dos 
polimorfismos do gene UCP3 no presente estudo 

 

SNPs 
Genótipos 

% (n) 

Alelos 

% (n) 

EHW 

p 

rs1726745# CC CT TT C T  

(n=156) 31,4 (49) 44,9 (70) 23,7 (37) 53,8 (168) 46,2 (144) 0,22 

rs3781907 AA AG GG A G  

(n=158) 59,5 (94) 31,6 (50) 8,9 (14) 75,3 (238) 24,7 (78) 0,06 

rs11235972# GG GA AA G A  

(n=156) 71,8 (112) 25 (39) 3,2 (5) 84,2 (263) 15,7 (49) 0,49 

#genotipagem não foi obtida em dois indivíduos.  

Representação dos genótipos: maior/menor alelos.  

ABREVIATURAS: UCP3, proteína desacopladora 3; SNPs, polimorfismos de nucleotídeos únicos; EHW, 
equilíbrio de Hardy-Weinberg. 
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4.4 Análises individuais dos polimorfismos do gene UCP3  

4.4.1 De acordo com a presença de EHNA e SM 

Os polimorfismos foram avaliados conforme a categorização da amostra 

(Figura 12). Não houve associação dos SNPs com esteatose ou EHNA (Tabela 

6), entretanto, quanto à presença de SM (Tabela 7), o genótipo TT do 

rs1726745 foi protetor para SM (OR=0,18; IC 95%=0,05-0,61; p=0,006). 

 
 
Tabela 6 - Frequências dos genótipos dos polimorfismos do gene UCP3, de 

acordo com a presença de esteato-hepatite não alcoólica (EHNA) 
 

UCP3 SNPs 5’3’ 
EHNA 

(n=138) 

Esteatose 

(n=20) 
OR (IC 95%) p 

rs11235972   1,03 (0,38 – 3,40) 0,95 

GG 0,728 (99) 0,650 (13)   

GA 0,235 (32) 0,350 (7)   

AA 0,037 (5) 0,000 (0)   

MAF 0,154 0,175   

rs3781907   1,16 (0,48 – 3,10) 0,75 

AA 0,601 (83) 0,550 (11)   

AG 0,312 (43) 0,350 (7)   

GG 0,087 (12) 0,100 (2)   

MAF 0,244 0,275   

rs1726745    0,57 (0,24 – 1,28) 0,18 

CC 0,321 (44) 0,263 (5)   

CT 0,453 (61) 0,421 (9)   

TT 0,226 (31) 0,316 (6)   

MAF 0,452 0,526   

OR (odds ratio) para o menor alelo em um modelo codominante obtido por análise de regressão logística 

ajustada para sexo, idade, DMT2, HAS, AST e HOMA-IR. *p0,02.  

ABREVIATURAS: UCP3, proteína desacopladora 3; SNPs, polimorfismos de nucleotídeos únicos; IC, 
intervalo de confiança; MAF, frequência do menor alelo. 
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Tabela 7 -  Frequências dos genótipos dos polimorfismos do gene UCP3, de 
acordo com a presença de síndrome metabólica (SM) 

 

UCP3 SNPs 5’3’ 
Com SM 

(n=128) 

Sem SM 

(n=27) 
OR (IC 95%) p 

rs11235972   -** 0,99 

GG 0,706 (90) 0,815 (22)   

GA 0,254 (33) 0,185 (5)   

AA 0,040 (5) 0,000 (0)   

MAF 0,167 0,092   

rs3781907   0,51 (0,05 – 3,88) 0,52 

AA 0,609 (78) 0,556 (15)   

AG 0,313 (40) 0,333 (9)   

GG 0,078 (10) 0,111 (3)   

MAF 0,234 0,277   

rs1726745   0,18 (0,05 – 0,61) 0,006* 

CC 0,323 (41) 0,231 (6)   

CT 0,472 (60) 0,346 (10)   

TT 0,205 (27) 0,423 (11)   

MAF 0,441 0,596   

OR (odds ratio) para o menor alelo em um modelo recessivo obtido por análise de regressão logística 

ajustada para sexo, idade, DMT2 e dislipidemia. *p0,02. 

**Não foi possível calcular o OR [2428148 (9,9x1015 – -)] devido a ausência de genótipo AA entre 
indivíduos sem SM. 

ABREVIATURAS: UCP3, proteína desacopladora 3; SNPs, polimorfismos de nucleotídeos únicos; IC, 
intervalo de confiança; MAF, frequência do menor alelo. 
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4.4.2 De acordo com as características clínico-laboratoriais  

O alelo T do SNP rs1726745, em homozigose, associou-se com 

menores valores de IMC na amostral geral [CX=31,53  0,56 vs TT=29,21  

0,84 kg/m2; média  erro padrão da média (EPM); p=0,01] e no grupo EHNA 

(CX=31,86  0,61 vs TT=29,65  0,95 kg/m2; média  EPM; p=0,02) vs grupo 

esteatose (CX=28,52  1,56 vs TT=27,21  2,05 kg/m2; média  EPM; p=0,65), 

conforme os dados do Gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1 - Representação da associação do alelo T (CX vs TT) do 
polimorfismo rs1726745 do gene UCP3 com o índice de massa 
corporal (IMC) na amostra geral (A) e no grupo esteato-hepatite 

não alcoólica (EHNA) (B). *p0,02 
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Em relação às variáveis bioquímicas, a presença do alelo T do SNP 

rs1726745 associou-se com menores valores de AST (p=0,001), ALT 

(p=0,0002), TG (p=0,01) e colesterol total (p=0,02) na amostra geral (Tabela 8). 

Na comparação entre grupos, houve menores valores de aminotransferases 

estritamente nos indivíduos com EHNA (AST, p=0,002; ALT, p=0,0007; vs 

esteatose) e com SM (AST, p=0,002; ALT, p=0,001; vs sem SM) e, menores 

valores de TG nos indivíduos com EHNA (p=0,02; vs esteatose) (Tabela 8).  

A presença do alelo G do SNP rs3781907 associou-se a menores 

valores de GGT (p=0,002) na amostra geral e, especialmente, nos indivíduos 

com EHNA (p=0,004; vs esteatose) e com SM (p=0,003; vs sem SM) (Tabela 

9). Da mesma forma, o alelo A do SNP rs11235972 associou-se a menores 

valores de GGT (p=0,006) na amostra geral e nos grupos com EHNA (p=0,01; 

vs esteatose) e com SM (p=0,05; vs sem SM) (Tabela 10). 

 
 
 
 



Resultados 56 

  
 

56 

Tabela 8 - Associações entre genótipos do polimorfismo rs1726745 do gene 
UCP3 e variáveis bioquímicas 

 

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (EPM), com comparações feitas por 

ANCOVA, ajustadas para sexo, idade, IMC e DMT2. *p0,02.  

ABREVIATURAS: UCP3, proteína desacopladora 3; SNP, polimorfismo de nucleotídeo único; EHNA, 
esteato-hepatite não alcoólica; SM, síndrome metabólica; GGT, gama-glutamil transferase.  

VALORES DE REFERÊNCIA: AST: homem (10-34 U/L), mulher (10-36 U/L); ALT: homem (10-44 U/L), 
mulher (10-36 U/L); GGT: homem (11-50 U/L), mulher (7-32 U/L). 

 

Variáveis 

SNP rs1726745 

p CC 

média  EPM (n) 

XT (CT + TT)  

média  EPM (n) 

AST (U/L) 43,6 ± 3,5 (49) 30,7 ± 2,5 (107) 0,001* 

Esteatose 25,3 ± 12,9 (5) 23,55 ± 6,4 (14) 0,67 

EHNA 45,0 ± 3,6 (44) 31,6 ± 2,6 (93) 0,002* 

Sem SM 52,5 ± 11,3 (8) 33,1 ± 5,9 (21) 0,20 

Com SM 42,4 ± 3,7 (41) 30,1 ± 2,8 (86) 0,002* 

    
 

ALT (U/L) 61,3 ± 4,3 41,3 ± 3,3 0,0002* 

Esteatose 57,1 ± 16,9 36,5 ± 8,4 0,22 

EHNA 61,6 ± 4,7 42,0 ± 3,5 0,0007* 

Sem SM 88,7 ± 14,6 43,4 ± 7,6 0,05 

Com SM 58,0 ± 4,8 40,6 ± 3,6 0,001* 

    
 

Triglicerídeos (mg/dL) 216,1 ± 16,9 162,7 ± 12,1 0,01* 

Esteatose 289,4 ± 62,8 171,2 ± 31,0 0,11 

EHNA 210,8 ± 17,5 161,9 ± 12,8 0,02* 

Sem SM 190,2 ± 54,6 122,5 ± 28,3 0,14 

Com SM 221,1 ± 18 172,4 ± 13,6 0,04 

    
 

Colesterol total (mg/dL) 208,1 ± 6,9 188,5 ± 5,0 0,02* 

Esteatose 235,1 ± 25,7 188,0 ± 12,7 0,12 

EHNA 206,2 ± 7,1 188,7 ± 5,3 0,05 

Sem SM 191,7 ± 22,3 173,7 ± 11,6 0,37 

Com SM 210,7 ± 7,4 192,1 ± 5,5 0,04 

    

GGT (U/L) 69,4  0,13 52,9  0,10 0,08 

Esteatose 56,2  0,29 45,2  0,17 0,51 

EHNA 73,8  0,15 56,3  0,11 0,13 

Sem SM 67,7  0,44 46,7  0,23 0,43 

Com SM 70,1  0,14 54,5  0,11 0,13 
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Tabela 9 - Associações entre genótipos do polimorfismo rs3781907 do gene 
UCP3 e variáveis bioquímicas 

 

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (EPM), com comparações feitas por 

ANCOVA, ajustadas para sexo, idade, IMC e DMT2. *p0,02.  

ABREVIATURAS: UCP3, proteína desacopladora 3; SNP, polimorfismo de nucleotídeo único; EHNA, 
esteato-hepatite não alcoólica; SM, síndrome metabólica; GGT, gama-glutamil transferase.  

VALORES DE REFERÊNCIA: AST: homem (10-34 U/L), mulher (10-36 U/L); ALT: homem (10-44 U/L), 
mulher (10-36 U/L); GGT: homem (11-50 U/L), mulher (7-32 U/L). 

Variáveis 

SNP rs3781907 

p AA  

média  EPM (n) 

XG (AG + GG)  

média  EPM (n) 

AST (U/L) 31,6  0,07 (94) 29,0  0,08 (64) 0,39 

Esteatose 25,9  0,13 (11) 23,7  0,13 (9) 0,64 

EHNA 33,9  0,07 (83) 32,5  0,09 (55) 0,72 

Sem SM 34,5  0,18 (16) 31,3  0,19 (14) 0,69 

Com SM 31,04  0,07 (78) 28,5  0,09 (50) 0,43 

    
 

ALT (U/L) 40,8  0,07 37,1  0,09 0,41 

Esteatose 35,4  0,15 32,8  0,15 0,73 

EHNA 42,7  0,09 39,8  0,11 0,60 

Sem SM 41,0  0,20 43,9  0,22 0,81 

Com SM 40,5  0,08 35,7  0,10 0,30 

    
 

Triglicerídeos (mg/dL) 160,5  0,05 156,3  0,06 0,75 

Esteatose 163,2  0,11 177,0  0,11 0,60 

EHNA 158,7  0,06 146,3  0,08 0,40 

Sem SM 137,7  0,14 128,5  0,15 0,73 

Com SM 165,8  0,06 164,1  0,07 0,90 

    
 

Colesterol total (mg/dL) 186,7  0,03 190,7  0,03 0,60 

Esteatose 191,5  0,05 190,5  0,05 0,94 

EHNA 185,3  0,03 190,6  0,04 0,55 

Sem SM 170,3  0,07 179,5  0,07 0,60 

Com SM 190,1  0,03 193,7  0,04 0,67 

    

GGT (U/L) 95,2  9,5 57,9  11,4 0,002* 

Esteatose 69,0  26,9 57,5  31,5 0,74 

EHNA 98,3  10,0 58,3  12,0 0,004* 

Sem SM 65,8  25,0 57,8  26,8 0,52 

Com SM 100,8  10,5 58,4  12,8 0,003* 
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Tabela 10 -  Associações entre genótipos do polimorfismo rs11235972 do 
gene UCP3 e variáveis bioquímicas 

 

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (EPM), com comparações feitas por 

ANCOVA, ajustadas para sexo, idade, IMC e DMT2. *p0,02.  

ABREVIATURAS: UCP3, proteína desacopladora 3; SNP, polimorfismo de nucleotídeo único; EHNA, 
esteato-hepatite não alcoólica; SM, síndrome metabólica; GGT, gama-glutamil transferase.  

VALORES DE REFERÊNCIA: AST: homem (10-34 U/L), mulher (10-36 U/L); ALT: homem (10-44 U/L), 
mulher (10-36 U/L); GGT: homem (11-50 U/L), mulher (7-32 U/L). 

Variáveis 

SNP rs11235972 

p GG  

 média  EPM (n) 

XA (GA + AA)  

média  EPM (n) 

AST (U/L) 31,4  0,06 (112) 29,0  0,10 (44) 0,47 

Esteatose 24,3  0,11 (99) 26,0  0,15 (37) 0,71 

EHNA 34,4  0,07 (13) 31,4  0,12 (7) 0,48 

Sem SM 33,2  0,15 (23) 35,2  0,33 (7) 0,87 

Com SM 30,9  0,07 (89) 28,5  0,10 (37) 0,49 

  
   

ALT (U/L) 39,8  0,06 39,2  0,11 0,90 

Esteatose 33,4  0,13 36,1  0,18 0,72 

EHNA 43,4  0,08 41,5  0,14 0,89 

Sem SM 42,3  0,17 50,9  0,38 0,66 

Com SM 39,1  0,08 38,2  0,12 0,86 

  
   

Triglicerídeos (mg/dL) 160,5  0,05 156,3  0,08 0,77 

Esteatose 162,7  0,10 184,3  0,013 0,43 

EHNA 159,0  0,06 141,8  0,10 0,30 

Sem SM 134,1  0,12 132,8  0,3 0,97 

Com SM 168,3  0,06 159,4  0,08 0,57 

  
   

Colesterol total (mg/dL) 189,5  0,02 185,9  0,04 0,66 

Esteatose 193,2  0,05 187,6  0,06 0,71 

EHNA 188,2  0,03 184,7  0,05 0,73 

Sem SM 173,8  0,05 181,0  0,13 0,78 

Com SM 192,7  0,03 186,7  0,04 0,43 

    

GGT (U/L) 93,0  9,7 61,2  14,2 0,006* 

Esteatose 87,3  25 59,5  33,0 0,38 

EHNA 93,8  10,3 61,7  15,4 0,01* 

Sem SM 62,3  21,1 47,0  48,1 0,48 

Com SM 95,7  10,0 59,2  14,8 0,005* 
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4.4.3 De acordo com as variáveis histológicas 

Na amostra geral, a distribuição da fibrose encontrada foi: fibrose 0 

(F0=43), fibrose 1 (F1=56), fibrose 2 (F2=26), fibrose 3 (F3=26) e fibrose 4 

(F4=7). 

Em relação aos polimorfismos do gene UCP3, a presença do alelo A do 

rs11235972 associou-se com a ausência de fibrose (OR=0,34; IC 95%=0,14-

0,80; p=0,01) (Tabela 11) e proteção contra fibrose avançada (OR=0,17; IC 

95%=0,03-0,56; p=0,01) (Tabela 12). O alelo G do rs3781907 também se 

mostrou protetor contra fibrose avançada (OR=0,25; IC 95%=0,08-0,69; 

p=0,01) (Tabela 12).  
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Tabela 11 - Frequências dos genótipos dos polimorfismos do gene UCP3, de 
acordo com a presença e ausência de fibrose hepática 

 

UCP3 SNPs 5’3’ 
Com fibrose 

(n=115) 

Sem fibrose 

(n=43) 
OR (IC 95%) p 

rs11235972   0,34 (0,14 – 0,80) 0,01* 

GG 0,759 (86) 0,605 (26)   

GA 0,205 (23) 0,372 (16)   

AA 0,036 (4) 0,023 (1)   

MAF 0,138 0,209   

rs3781907   0,44 (0,19 – 0,98) 0,05 

AA 0,640 (74) 0,489 (21)   

AG 0,281 (32) 0,395 (17)   

GG 0,079 (9) 0,116 (5)   

MAF 0,219 0,313   

rs1726745   0,85 (0,34 – 2,03) 0,72 

CC 0,316 (36) 0,293 (13)   

CT 0,420 (48) 0,522 (22)   

TT 0,254 (29) 0,195 (8)   

MAF 0,464 0,456   

OR (odds ratio) para o menor alelo em um modelo dominante obtido por análise de regressão logística, 

ajustada para sexo, idade, dislipidemia, SM e HOMA-IR. *p0,02.  

ABREVIATURAS: UCP3, proteína desacopladora 3; SNPs, polimorfismos de nucleotídeos únicos; IC, 
intervalo de confiança; MAF, frequência do menor alelo. 
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Tabela 12 -  Frequências dos genótipos dos polimorfismos do gene UCP3, de 
acordo com a presença de fibrose hepática avançada (F3-F4) 

 

UCP3 SNPs 5’3’ 
F3-F4 

(n=33) 

F0-F2 

(n=125) 
OR (IC 95%) p 

rs11235972   0,17 (0,03 – 0,56) 0,01* 

GG 0,818 (27) 0,691 (85)   

GA 0,182 (6) 0,268 (33)   

AA 0,000 (0) 0,041 (5)   

MAF 0,091 0,175   

rs3781907   0,25 (0,08 – 0,69) 0,01* 

AA 0,697 (23) 0,568 (71)   

AG 0,242 (8) 0,336 (42)   

GG 0,061 (2) 0,096 (12)   

MAF 0,182 0,264   

rs1726745   1,28 (0,49 – 3,53) 0,61 

CC 0,303 (10) 0,317 (39)   

CT 0,333 (11) 0,480 (59)   

TT 0,364 (12) 0,203 (25)   

MAF 0,530 0,443   

OR (odds ratio) para o menor alelo em um modelo dominante obtido por análise de regressão logística, 

ajustada para sexo, idade, dislipidemia, SM e HOMA-IR. *p0,02.  

ABREVIATURAS: UCP3, proteína desacopladora 3; SNPs, polimorfismos de nucleotídeos únicos; IC, 
intervalo de confiança; MAF, frequência do menor alelo. 
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Considerando-se a presença de fibrose significativa (F≥2), critérios 

histológicos para EHNA (esteatose, inflamação lobular, balonização 

hepatocitária) e escore NAS, não houve associação dessas variáveis com os 

genótipos dos SNPs rs1726745, rs3781907 e rs11235972 no presente estudo, 

conforme demonstrado nos dados das Tabelas 13, 14 e 15. 

 

Tabela 13 -  Caracterização das variáveis histológicas dos pacientes com 
doença hepática gordurosa não alcoólica de acordo com os 
genótipos do polimorfismo rs1726745 do gene UCP3  

 

Variáveis 

  

CC  
(n=49) 

% (n) 

CT  
(n=70) 

% (n) 

TT  
(n=37) 

% (n) 

p 

Grupo Esteatose  10,2 (5) 11,4 (8) 16,2 (6) 0,68 

Grupo EHNA  89,8 (44) 88,6 (62) 83,8 (31) 0,69 

SM  87,3 (41) 87,0 (60) 70,3 (26) 0,06 

NAS  4,8 ± 1,6 4,8 ± 1,5 4,5 ± 1,9 0,74 

NAS ≥ 4 

 

81,6 (40) 80 (56) 73,0 (27) 0,59 

NAS ≥ 5  53,1 (27) 64,3 (45) 56,7 (21) 0,45 

Esteatose  1 26,5 (13) 28,6 (20) 21,6 (8) 0,81 

 

2 38,8 (19) 40,0 (28) 35,1 (14) 
 

 

3 34,7 (17) 31,4 (22) 43,2 (16) 
 

Inflamação 1 55,1 (27) 50,0 (35) 51,4 (19) 0,75 

 

2 24,5 (12) 31,4 (22) 27,0 (10) 
 

 

3 8,16 (4) 8,6 (6) 2,7 (1) 
 

Balonização 1 36,7 (18) 34,3 (24) 45,9 (17) 0,36 

 

2 49,0 (24) 52,8 (37) 32,4 (12) 
 

Fibrose  0/1 57,1 (28) 67,1 (47) 59,5 (22) 0,50 

  2/4 42,9 (21) 32,9 (23) 40,5 (15) 
 

Os resultados foram expressos em média ± desvio padrão para NAS (One Way Anova). Teste qui-

quadrado de Pearson foi aplicado para a análise das demais variáveis. *p0,05.  

ABREVIATURAS: UCP3, proteína desacopladora 3; EHNA, esteato-hepatite não alcoólica; SM, síndrome 
metabólica; NAS, NAFLD Activity Score. 
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Tabela 14 -  Caracterização das variáveis histológicas dos pacientes com 
doença hepática gordurosa não alcoólica de acordo com os 
genótipos do polimorfismo rs3781907 do gene UCP3  

 

Variáveis 

  

AA 

(n=94) 

% (n) 

AG 

(n=50) 

% (n) 

GG 

(n=14) 

% (n) 

p 

Grupo Esteatose  11,7 (11) 14,0 (7) 14,3 (2) 0,91 

Grupo EHNA  88,3 (83) 86,0 (43) 85,7 (12) 0,91 

SM  83,9 (78) 81,6 (40) 76,9 (10) 0,43 

NAS  4,9 ± 1,7 4,4 ± 1,4 4,5 ± 1,7 0,14 

NAS ≥ 4 

 

79,8 (75) 76,0 (38) 78,5 (11) 0,87 

NAS ≥ 5  61,7 (58) 56,0 (26) 50,0 (7) 0,63 

Esteatose 1 25,5 (24) 22 (11) 42,9 (6) 0,18 

 

2 34,1 (32) 50,0 (25) 35,7 (5) 

 

 

3 40,4 (38) 28,0 (14) 21,4 (3) 

 Inflamação 1 47,9 (45) 29,8 (28) 8,5 (8) 0,87 

 

2 58,0 (29) 24,0 (12) 4,0 (2) 

 

 

3 57,1 (8) 28,6 (4) 7,1 (1) 

 Balonização 1 34,0 (32) 44,0 (22) 35,7 (5) 0,80 

 

2 50,0 (47) 40,0 (20) 50,0 (7) 

 Fibrose 0/1 59,6 (56) 68,0 (34) 64,3 (9) 0,60 

  2/4 40,4 (38) 32,0 (16) 35,7 (5) 

 Os resultados foram expressos em média ± desvio padrão para NAS (One Way Anova). Teste qui-

quadrado de Pearson foi aplicado para a análise das demais variáveis. *p0,05.  

ABREVIATURAS: UCP3, proteína desacopladora 3; EHNA, esteato-hepatite não alcoólica; SM, síndrome 
metabólica; NAS, NAFLD Activity Score. 
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Tabela 15 -  Caracterização das variáveis histológicas dos pacientes com 
doença hepática gordurosa não alcoólica de acordo com os 
genótipos do polimorfismo rs11235972 do gene UCP3  

 

Variáveis 

  

GG 

(n=112) 

% (n) 

GA 

(n=39) 

% (n) 

AA 

(n=5) 

% (n) 

p 

Grupo Esteatose  11,6 (13) 17,9 (7) 0,0 (0) 0,40 

Grupo EHNA  88,4 (99) 82,1 (32) 100,0 (5) 0,40 

SM  80,2 (89) 86,5 (32) 100,0 (5) 0,40 

NAS  4,9 ± 1,7 4,3 ± 1,5 5,2 ±1,3 0,19 

NAS ≥ 4 

 

78,6 (88) 74,4 (29) 100 (5) 0,42 

NAS ≥ 5  61,6 (69) 53,8 (21) 60,0 (3) 0,73 

Esteatose  1 27,7 (31) 20,5 (8) 40,0 (2) 0,21 

 

2 33,9 (38) 53,9 (21) 20,0 (1) 

 

 

3 38,4 (43) 25,6 (10) 40,0 (2) 

 Inflamação  1 44,6 (50) 69,2 (27) 60,0 (3) 0,15 

 

2 32,1 (36) 17,9 (7) 20,0 (1) 

 

 

3 8,0 (9) 2,6 (1) 20,0 (1) 

 Balonização 1 34,8 (39) 41,0 (16) 40,0 (2) 0,91 

 

2 49,1 (55) 41,0 (16) 60,0 (3) 

 Fibrose 0/1 61,6 (69) 64,1 (25) 60,0 (3) 0,77 

  2/4 38,4 (43) 35,9 (14) 40,0 (2) 

 Os resultados foram expressos em média ± desvio padrão para NAS (One Way Anova). Teste qui-

quadrado de Pearson foi aplicado para a análise das demais variáveis. *p0,05.  

ABREVIATURAS: UCP3, proteína desacopladora 3; EHNA, esteato-hepatite não alcoólica; SM, síndrome 
metabólica; NAS, NAFLD Activity Score. 
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4.5 Desequilíbrio de ligação 

No presente estudo, a avaliação do DL pela medida r2 identificou um 

baixo DL entre os SNPs s1726745, rs3781907 e rs11235972 do gene UCP3, 

conforme dados da Figura 13. 

 

 

 
ABREVIATURA: kB, kilobytes. 

Figura 13 -  Desequilíbrio de ligação (métrica r2) entre os SNPs do gene 
UCP3, representado pelo mapa de calor (heatmap). A cor 
vermelha representa um forte DL 

 

 



Resultados 66 

  
 

66 

4.6 Análise dos haplótipos dos polimorfismos do gene UCP3 

De acordo com a presença de EHNA, o haplótipo TAA (rs1726745, 

rs3781907, rs11235972) foi protetor contra EHNA (OR=0,01; IC 95%=0,00-

0,12; p=0,002) (Tabela 16). Em relação à presença de SM, o haplótipo TGG foi 

protetor contra SM (OR=0,22; IC 95%=0,07-0,69; p=0,01) (Tabela 17).  

 

Tabela 16 -  Análise de haplótipos dos polimorfismos do gene UCP3, de 
acordo com a presença de esteato-hepatite não alcoólica (EHNA)  

 

Haplótipos 
EHNA 

(n=138) 

Esteatose 

(n=20) 

OR (IC 95%)  

para EHNA 
p 

CAG 0,33 0,24 1,64 (0,75 – 3,59) 0,37 

CGG 0,07 0,08 0,91 (0,26 – 3,23) 0,87 

CGA 0,14 0,10 1,40 (0,47 – 4,14) 0,77 

TAG 0,41 0,39 1,14 (0,57 – 2,25) 0,83 

TGG 0,03 0,10 0,30 (0,09 – 1,03) 0,10 

TAA 0,00 0,04 0,01 (0,00 – 0,12) 0,002* 

Haplótipos representam os alelos de rs1726745, rs3781907 e rs11235972, respectivamente. Odds ratio 
(OR) e intervalo de confiança (IC) de 95% para EHNA para cada haplótipo. Valor de p ajustado para taxa 

de falsa descoberta (FDR), usando Benjamini-Hochberg. *p0,02. 

 
 
 
Tabela 17 -  Análise de haplótipos dos polimorfismos do gene UCP3 de acordo 

com a presença de síndrome metabólica (SM)  
 

Haplótipos 
Com SM 

(n=128) 

Sem SM 

(n=27) 

OR (IC 95%) 

para SM 
p 

CAG 0,34 0,21 1,93 (0,95 – 3,96) 0,11 

CGG 0,06 0,10 0,65 (0,23 – 1,87) 0,42 

CGA 0,14 0,08 1,98 (0,67 – 5,82) 0,29 

TAG 0,41 0,48 0,75 (0,42 – 1,36) 0,41 

TGG 0,03 0,11 0,22 (0,07 – 0,69) 0,01* 

Haplótipos representam os alelos de rs1726745, rs3781907 e rs11235972, respectivamente. Odds ratio 
(OR) e intervalo de confiança (IC) de 95% para SM para cada haplótipo. Valor de p ajustado para taxa de 

falsa descoberta (FDR), usando Benjamini-Hochberg. *p0,02. 
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Nenhum dos haplótipos se associou com ausência vs presença de 

fibrose hepática ou com a presença de fibrose avançada (F3-F4), conforme os 

dados das Tabelas 18 e 19. 

 

 

Tabela 18 -  Análise de haplótipos dos polimorfismos do gene UCP3 de acordo 
com a presença ou ausência de fibrose hepática 

 

Haplótipos 
Com fibrose 

(n=115) 

Sem fibrose 

(n=43) 

OR (IC 95%) 

para fibrose 
p 

CAG 0,34 0,26 1,55 (0,88 – 2,72) 0,30 

CGG 0,12 0,16 0,79 (0,39 – 1,60) 0,51 

CGA 0,06 0,10 0,59 (0,23 – 1,47) 0,42 

TAG 0,43 0,38 1,29 (0,77 – 2,15) 0,42 

TGG 0,04 0,06 0,59 (0,19 – 1,85) 0,42 

Haplótipos representam os alelos de rs1726745, rs3781907 e rs11235972, respectivamente. Odds ratio 
(OR) e intervalo de confiança (IC) de 95% para presença de fibrose para cada haplótipo. Valor de p 

ajustado para taxa de falsa descoberta (FDR), usando Benjamini-Hochberg. *p0,02. 

 
 

 
Tabela 19 -  Análise de haplótipos dos polimorfismos do gene UCP3 de acordo 

com a presença de fibrose hepática avançada (F3-F4) 
 

Haplótipos 
F3-F4 

(n=33) 

F0-F2 

(n=125) 

OR (IC 95%) 

para F3-F4 
p 

CAG 0,35 0,31 1,25 (0,70 – 2,21) 0,45 

CGG 0,09 0,14 0,61 (0,24 – 1,53) 0,41 

CGA 0,03 0,08 0,36 (0,08 – 1,58) 0,36 

TAG 0,47 0,40 1,42 (0,82 – 2,45) 0,36 

TGG 0,06 0,04 1,73 (0,51 – 5,79) 0,43 

Haplótipos representam os alelos de rs1726745, rs3781907 e rs11235972, respectivamente. Odds ratio 
(OR) e intervalo de confiança (IC) de 95% para fibrose avançada para cada haplótipo. Valor de p ajustado 

para taxa de falsa descoberta (FDR), usando Benjamini-Hochberg. *p0,02. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

No presente estudo, investigamos a possível associação de 

polimorfismos do gene UCP3 com a EHNA e SM em indivíduos adultos com 

DHGNA. Ao nosso conhecimento, este é o primeiro estudo que avaliou esta 

associação na população brasileira, com o criterioso diferencial do diagnóstico 

histológico da DHGNA.  

Atualmente, estima-se uma prevalência global da DHGNA 

(diagnosticada por imagem) de 25,24% e, uma prevalência global de EHNA 

(diagnóstico histológico) de 59,10%, variando entre 60,64% e 69,25% em 

pacientes com DHGNA com indicação de biópsia (elevação de enzimas 

hepáticas, sinais clínicos de doença hepática ou avaliação retrospectiva de 

biópsia de centros de cuidados terciários) e, prevalência reduzida (6,67%) em 

pacientes sem indicação de biópsia (com base no desenho do estudo: 

oferecida a todos com DHGNA ou por seleção randomizada)(77). De forma 

semelhante, nosso estudo identificou uma elevada frequência de EHNA 

(87,3%), condizente com o perfil de pacientes com DHGNA provenientes de 

centro terciário e com indicação clínica de biópsia hepática. A média de idade 

(53,8 ± 11,9 vs 56 ± 9,5 anos; p=0,43) foi similar entre os grupos esteatose e 

EHNA, assim como o padrão de distribuição entre gêneros, com o sexo 

feminino sendo mais prevalente em ambos os grupos. Tal achado é condizente 

com Lonardo et al.(78) (2019), que reportam maiores prevalência e incidência da 

DHGNA em mulheres após a menopausa ( idade 50-60 anos), possivelmente, 
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pela perda do efeito protetor estrogênico contra a DHGNA, mudança no padrão 

de adiposidade regional e maior risco de SM. 

Conforme esperado, a forte associação entre a DHGNA e componentes 

da SM foi observada neste estudo(1-4, 79). A SM teve uma prevalência geral de 

82,6%, predominando no grupo EHNA (85% vs 63%). De forma similar, a 

prevalência de EHNA foi maior nos portadores de SM (90,6% vs 74%). Tais 

achados não permitem definir se a DHGNA/EHNA é uma causa ou 

consequência da SM, mas reforçam a possível associação bidirecional com 

recíproca causalidade entre as duas condições(10, 11). Cerca de 44% dos genes 

associados com os componentes da SM (aproximadamente, 14% com DMT2, 

obesidade e HAS combinados) estão compartilhados com a DHGNA e ambas 

as condições dependem não somente de fatores genéticos, mas também dos 

ambientais e da interação entre os dois(34).  

Recentemente, um painel internacional de especialistas de 22 países(80) 

propôs a redefinição de critérios para a DHGNA associada com disfunção 

metabólica, incluindo a mudança da nomenclatura para doença hepática 

gordurosa associada à disfunção metabólica (MAFLD), de forma que os 

critérios propostos para o diagnóstico positivo de MAFLD baseiem-se na 

evidência histológica, por imagem ou por biomarcador sérico de esteatose 

hepática, em adição a um de três critérios: sobrepeso/obesidade, DMT2 ou 

evidência de desregulação metabólica(79-81). No presente estudo, mantivemos 

os critérios e a denominação de DHGNA, esteatose e EHNA, haja vista que o 

início da coleta e análise dos dados ocorreu em 2017 e, por meio da 

classificação histológica de Kleiner(76), escore NAS e graduação da fibrose, foi 
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possível avaliarmos criteriosamente os pacientes, além da classificação 

dicotômica esteatose vs EHNA. A progressão da doença em si, pelo caráter do 

estudo transversal, não pôde ser avaliada. 

Na avaliação individual dos polimorfismos rs1726745, rs3781907 e 

rs11235972 do gene UCP3 com risco para esteatose ou EHNA, nosso estudo 

não identificou nenhuma associação. Contudo, na análise de haplótipos, o 

haplótipo TAA (rs1726745, rs3781907, rs11235972) mostrou-se protetor para a 

EHNA. Os SNPs (bialélicos), por vezes, capturam pouca informação sobre a 

variabilidade genética em determinadas regiões do genoma(82, 83), enquanto 

que os haplótipos (multialélicos) apresentam uma maior possibilidade de 

detectar alterações fenotípicas em relação a SNPs isolados, fornecendo uma 

análise mais informativa e efetiva(82, 83). Esse resultado também pode estar 

relacionado à patogênese multifatorial da DHGNA e seu comportamento 

poligênico(23, 29). De acordo com a teoria dos múltiplos hits, a interação entre 

múltiplos insultos - RI, hormônios secretados pelo tecido adiposo, fatores 

nutricionais, MI e fatores genéticos - contribui para o desenvolvimento da 

DHGNA e progressão para EHNA(17-19), sendo de difícil caracterização a 

existência de um fator genético específico(13).  

Na literatura, existem poucos estudos sobre os polimorfismos do gene 

UCP3 e DHGNA. Xu et al.(66) (2013) descreveram uma maior prevalência do 

genótipo GG do rs11235972 do gene UCP3 em pacientes pediátricos com 

DHGNA e, na análise de haplótipos de polimorfismos do gene UCP3 

(rs1800849, rs11235972, rs3781907 e rs1726745), nenhuma associação 

significativa foi identificada(66). Diante da relevância clínica como fator protetor 
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contra EHNA, apesar de sua baixa frequência, o haplótipo TAA (rs1726745, 

rs3781907, rs11235972) foi considerado em nossa análise.  

Em relação à SM, a análise dos polimorfismos rs1726745, rs3781907 e 

rs11235972 do gene UCP3 identificou o genótipo TT do rs1726745 (análise 

individual) e o haplótipo TGG (rs1726745, rs3781907, rs11235972) como 

protetores para a SM. Nosso resultado está em concordância com o defendido 

por Groop(84) (2000), que considerou, dentre os principais genes que 

contribuem para a SM e para a regulação da lipólise e/ou termogênese, o gene 

da UCP3 como um atrativo candidato. Entretanto, Meirhaeghe et al.(85) (2005) e 

de Luis et al.(86) (2012) não identificaram associação significativa entre um SNP 

do gene UCP3 (rs1800849) e SM, como entidade. Consideramos plausível uma 

possível redução no risco global da SM pela interação individual dos SNPs do 

gene UCP3 com os componentes da SM(87). 

Diversos polimorfismos do gene UCP3 têm sido variavelmente 

associados com fenótipos relacionados à obesidade(88) e mudanças no IMC(87). 

Em razão de sua expressão altamente seletiva no músculo esquelético e a 

existência de vazamento de prótons mitocondriais nesse tecido, relatos iniciais 

propuseram que a UCP3 causaria um vazamento de prótons basais e 

aumentaria a termogênese(44, 89), entretanto, diversos autores contestam essa 

hipótese com base em dados de expressão gênica e achados de estudos 

nocaute e superexpressão(50, 56). No presente estudo, o genótipo TT do 

rs1726745 do gene UCP3 correlacionou-se com menores valores de IMC na 

amostra geral e no grupo EHNA (vs esteatose), reforçando a possível 

contribuição de SNPs do gene UCP3 na redução da prevalência da 
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obesidade(90, 91), possivelmente, pelo aumento dos níveis de RNAm da UCP3(92) 

e, consequente aumento da oxidação de gordura e redução do IMC(93).  

Xu et al.(66) (2013) não identificaram associação entre os polimorfismos 

do gene de UCP3 (rs1726745, rs3781907, rs11235972) e índices de 

obesidade, porém, outro SNP do gene UCP3 (rs1800849) relacionou-se com 

diferenças na altura corporal e na circunferência da cintura e do quadril em 

uma população pediátrica. Van Abeelen et al.(52) (2008) encontraram uma 

associação significativa entre homozigotos para o menor alelo dos 

polimorfismos rs647126 (alelo A), rs1685356 (alelo A) e rs2075577 (alelo G) do 

gene UCP3 e maior IMC em holandeses. Já uma metanálise identificou uma 

associação do genótipo TT do SNP rs1800849 do gene UCP3 com IMC 

elevado em asiáticos(95). Constata-se, assim, que a relação entre SNPs do 

gene UCP3 e obesidade é complexa, de forma que a variabilidade nos 

resultados dos estudos de SNPs do gene UCP3 com as mudanças no IMC 

parece estar relacionada de forma importante com a etnia, incluindo as 

diferenças nas frequências genotípicas populacionais, no estilo de vida e na 

distribuição do peso corporal entre as diferentes populações orientais e 

ocidentais(91, 94). 

Outro interessante achado em nosso estudo foi a associação do alelo T 

do rs1726745 do gene UCP3 com menores valores de colesterol total e TG na 

amostra geral e, menores valores de TG no grupo EHNA, corroborando o 

possível papel da UCP3 no metabolismo lipídico. A associação de SNPs do 

gene UCP3 a um melhor perfil lipídico, por meio de maiores valores de HDL(92) 

e/ou de menores valores de colesterol total e LDL(86), foi descrita na literatura. 
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Conjectura-se que a presença do alelo de risco do SNP do gene UCP3 poderia 

produzir um estado lipídico mais benéfico no tecido adiposo do músculo 

esquelético, pela modificação da taxa de consumo de AGs(86). De forma 

controversa, Salopuro et al.(68) (2009) descreveram uma associação dos 

polimorfismos rs3781907 (alelo G), rs1726745 (alelo G), rs11235972 (alelo A) e 

rs1800849 (alelo T) do gene UCP3 com maiores valores de colesterol total e 

LDL. Tais discordâncias nos resultados dos SNPs do gene UCP3 em relação 

ao perfil lipídico podem estar relacionadas às variações nas frequências 

alélicas e penetrância nas diferentes populações, particularmente, nos distintos 

grupos étnicos(94). 

Em relação às variáveis bioquímicas, nosso estudo identificou uma 

associação significativa do alelo T do rs1726745 do gene UCP3 com menores 

valores de AST e ALT na amostra geral e nos grupos EHNA (vs esteatose) e 

com SM (vs sem SM). De acordo com Sanyal et al.(95) (2015), a elevação de 

enzimas hepáticas (ALT, AST e GGT) é um sinal de lesão hepática e pode ser 

considerada uma medida útil na avaliação da DHGNA, sendo raro que seus 

valores sejam superiores a três vezes o limite superior da normalidade(96). Uma 

possível explicação para este resultado seria a correlação deste alelo 

(rs1726745-T) com um melhor perfil metabólico (menores valores de colesterol 

total e TG e, em homozigose, menor IMC e proteção contra a SM) em nossa 

casuística, de forma que haveria uma redução na oferta de AGL e adipocinas, 

com consequentes menores lipotoxicidade, disfunção mitocondrial, produção 

de EROs, inflamação e morte celular. Entretanto, a interpretação da alteração 

de aminotransferases na DHGNA permanece incerta.  
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Mais de dois terços dos indivíduos possuem concentrações normais de 

aminotransferases, independente do espectro histológico da DHGNA(97). 

Mofrad et al.(98) (2003) reportaram que os valores de aminotransferases, em 

especial de ALT, não se correlacionam adequadamente com a gravidade 

histológica em indivíduos com doença hepática crônica, incluindo portadores de 

DHGNA. De forma semelhante, nosso estudo não identificou correlação entre 

menores valores de aminotransferases nos indivíduos com alelo T do 

rs1726745 do gene UCP3 e menor gravidade histológica, considerando-se os 

critérios para EHNA (esteatose, balonização, inflamação lobular), escore NAS 

e/ou estadiamento da fibrose. 

Vários estudos reportaram uma associação, de forma independente, 

entre GGT e diversas condições patológicas(99), incluindo DCV(100), SM(101, 102) e 

DHGNA(17, 103). A GGT é uma enzima sintetizada pelos hepatócitos e células 

epiteliais dos ductos biliares intra-hepáticos e está envolvida no metabolismo 

da glutationa, desempenhando um papel crítico nos processos de defesa 

antioxidante, detoxificação e inflamação(101). Conforme Irie et al.(104) (2016), no 

estresse oxidativo, os níveis séricos de glutationa oxidada aumentam, 

induzindo a GGT hepática, o que possibilita a conversão da glutationa oxidada 

em glutationa reduzida. Considera-se, assim, que a GGT desempenhe um 

papel importante no sistema de defesa antioxidante a nível celular, sendo um 

valioso marcador do estresse oxidativo na DHGNA(104, 105). No presente estudo, 

identificamos a associação individual dos polimorfismos rs3781907 (alelo G) e 

rs11235972 (alelo A) com menores níveis de elevação de GGT na amostra 

geral e nos grupos EHNA (vs esteatose) e com SM (vs sem SM). 
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Nessa linha, alguns estudos sugerem que a GGT seja um significante 

preditor de DHGNA(106-108), e mais especificamente, que níveis elevados de 

GGT estejam associados a um espectro histológico mais grave da DHGNA 

(presença de EHNA e fibrose)(109-111), e a redução nos níveis de GGT poderia 

predizer a melhora histológica em pacientes com DHGNA, após cirurgia 

bariátrica(112). Tahan et al.(111) (2008) reportaram um aumento significativo de 

fibrose em pacientes com DHGNA com elevação de GGT, sem detectar 

diferenças significativas em relação ao grau de necroinflamação e esteatose 

entre pacientes com GGT normal ou alterada. A apoptose de células hepáticas 

– avaliada pela expressão imuno-histoquímica de fator nuclear B ativado, 

caspase-3, capase-8 e Bcl-2 – correlacionou-se com ambos os aumentos de 

fibrose e GGT, sugerindo uma associação entre esses processos e, na análise 

de regressão logística multinominal, o aumento de GGT foi um fator de risco 

para fibrose avançada, com valor de corte para predição de fibrose avançada 

de 96,5 U/L nos pacientes com DHGNA (sensibilidade de 83% e especificidade 

de 69%)(111). No presente estudo, na análise individual dos SNPs com a fibrose, 

o polimorfismo rs3781907 (alelo G) associou-se à proteção para fibrose 

avançada e o rs11235972 (alelo A) associou-se à ausência de fibrose (vs 

presença de fibrose) e proteção para fibrose avançada; na análise de 

haplótipos, nenhuma associação significativa foi identificada. Assim, em nossa 

casuística, foi possível observar uma correlação entre menores níveis de 

elevação de GGT com menor gravidade histológica (fibrose) associada à 

presença do alelo de risco dos SNPs rs3781907 e rs11235972 do gene UCP3. 
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Uma possível explicação para esse achado seria a potencial influência dos 

polimorfismos rs3781907 e rs11235972 do gene UCP3 na redução da 

produção de EROs, com consequente redução do estresse oxidativo, 

apoptose, fibrogênese e níveis de GGT.  

No estudo de Zhang et al.(11) (2015), a causalidade recíproca entre a 

DHGNA e SM em uma coorte longitudinal bidirecional (DHGNA como fator de 

risco para SM e, SM como fator de risco para DHGNA) e identificaram que, 

dentre 36 vias causais possíveis da evolução da DHGNA para SM, a mais 

importante ocorreu pela DHGNA gerando, inicialmente, aumento da GGT; 

posteriormente, dislipidemia, hipertensão e, finalmente, SM. Logo, indivíduos 

com elevação de GGT teriam risco aumentado para a SM em razão do 

aumento de estresse oxidativo, RI e esteatose hepática. Na causalidade 

inversa (SM como fator de risco para DHGNA), dentre 98 vias causais 

possíveis, a via dominante ocorreu, inicialmente, pela geração de dislipidemia e 

ao final, resultando na DHGNA. Dessa forma, o efeito da SM como fator risco 

para DHGNA foi superior ao da DHGNA para SM (risco atribuído de 19,92% vs 

2,49%). Entretanto, em razão do caráter transversal do nosso estudo, não foi 

possível identificar o papel da GGT na temporalidade e/ou causalidade entre 

DHGNA e/ou SM.  

Níveis elevados de GTT também têm sido associados com maior 

incidência de eventos cardiovasculares(99, 113). Em uma metanálise, a elevação 

de GGT em 1 U/L (em escala logarítmica) associou-se ao aumento de 20% no 

risco para doença arterial coronariana (DAC), 54% de risco para acidente 

vascular encefálico (AVE) e 34% no risco para a combinação de DAC e 
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AVE(114). Além disso, cada componente da SM é um fator de risco 

independente para DCV e a combinação desses riscos aumenta os índices e a 

gravidade da DAC, relacionada a um espectro de condições cardiovasculares, 

incluindo disfunção microvascular, calcificação e aterosclerose coronariana, 

disfunção cardíaca, infarto do miocárdio e falência cardíaca(115). Na DHGNA, a 

RI, estresse oxidativo, piora do estado inflamatório e disfunção endotelial são 

fatores implicados na patogênese da DCV(116, 117). Todavia, é precipitado inferir 

uma relação entre os menores níveis de GGT e redução de RCV em nossa 

amostra, de forma que estudos adicionais sejam necessários para investigar 

essa correlação. 

Os resultados do presente estudo devem ser interpretados dentro das 

limitações de um estudo transversal, considerando-se as diferenças nas 

frequências alélicas e penetrância nos estudos com polimorfismos do gene 

UCP3 em diferentes etnias, além das variações no estilo de vida/dieta, uso de 

medicações e tamanhos amostrais que podem influenciar a expressão e o 

papel dos polimorfismos do gene UCP3(56).  

O critério de inclusão de pacientes com diagnóstico histológico de 

DHGNA restringiu o tamanho amostral; em contrapartida, permitiu uma análise 

criteriosa das variáveis histológicas em relação aos polimorfismos do gene 

UCP3. A ausência de grupo controle não nos permite extrapolar os dados 

encontrados para a população em geral, já que a frequência dos polimorfismos 

do gene UCP3 estudados ainda é desconhecida na população brasileira. Logo, 

os efeitos dos polimorfismos rs1726745, rs3781907 e rs11235972 do gene 
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UCP3 na DHGNA e SM encontrados em nossa casuística devem ser validados 

em outras populações. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Neste estudo, a caracterização dos pacientes com DHGNA demonstrou 

um predomínio de EHNA (vs esteatose) e de SM (vs ausência de SM) na 

população estudada. Avaliando-se a possível associação dessas condições 

com a frequência dos genótipos dos SNPs rs1726745, rs3781907 e 

rs11235972 do gene UCP3, conclui-se que: 

a) Nas análises individuais dos SNPs, não houve associação com a 

ocorrência de EHNA nos pacientes com DHGNA; contudo, o 

haplótipo TAA (rs1726745, rs3781907, rs11235972) demonstrou um 

efeito protetor para a EHNA; 

b) Nas análises individuais dos SNPs, o genótipo TT do rs1726745 

demonstrou um efeito protetor para a SM, bem como o haplótipo 

TGG (rs1726745, rs3781907, rs11235972) nos pacientes com 

DHGNA; 

c) Em relação às características clínico-laboratoriais, o alelo T do SNP 

rs1726745 associou-se a menores valores de AST, ALT, TG e 

colesterol total na amostra geral. Na comparação entre grupos, 

houve menores valores de aminotransferases estritamente nos 

indivíduos com EHNA (vs esteatose) e com SM (vs sem SM) e, 

menores valores de TG nos indivíduos com EHNA (vs esteatose). 

Em análises individuais, o alelo G do rs3781907 e o alelo A do 



Conclusão 82 

  
 

82 

rs11235972 associaram-se a menores valores de GGT na amostra 

geral e nos grupos EHNA (vs esteatose) e com SM (vs sem SM); 

d) Em relação à gravidade histológica, na análise individual dos SNPs 

com a fibrose, o alelo G do rs3781907 mostrou-se protetor para 

fibrose avançada e o alelo A do SNP rs11235972 associou-se à 

ausência de fibrose (vs presença de fibrose) e proteção para fibrose 

avançada.  
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7 ANEXOS 

Anexo A – Aprovação do projeto pelo CEP do HC-FMUSP 
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