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Resumo

Objetivo: identificar através de uma revisão de escopo, os tipos de estudos que

contemplem a utilização do ômega 3 (n-3) em leucemia linfocítica aguda (LLA)

pediátrica e descrever a variabilidade nas respostas à suplementação de n-3 para

abordagem do tratamento. Métodos: Seguindo o protocolo PRISMA-ScR para

revisão de escopo, foi conduzido levantamento nas bases de dados Pubmed, Lilacs,

Cochrane, FSTA, Clinical Trials e Embase, com termos específicos para LLA e

ômega-3, sem limite de data. Resultados: De 543 citações, 11 publicações foram

selecionadas. Os estudos experimentais in vitro demonstram que EPA (ácido

eicosapentaenoico), DHA (ácido docosaexaenoico) e cEPA (ácido

eicosapentaenoico conjugado) possuem ação citotóxica dependente de dose e

tempo sobre linhagens LLA específicas, induzindo a apoptose por mecanismos

semelhantes, tendo o EPA também ação necrótica sobre algumas linhagens de LLA.

O DHA demonstrou ação citotóxica sinérgica com alguns quimioterápicos, sobre

células de LLA e não sobre células normais. Clinicamente, n-3 demonstrou ação

cardio e hepatototóxica protetora em relação a quimioterápicos específicos, durante

tratamento de manutenção e de indução em pacientes pediátricos com LLA, sem

prejuízo do tratamento. Conclusões: Os resultados desta revisão de escopo

sugerem que apesar das pesquisas para uso de n-3, DHA e/ou EPA no tratamento

de LLA estarem ainda em estágio inicial, EPA e DHA e cEPA, demonstram ter ação

citotóxica apoptótica em algumas linhagens de LLA, de maneira dependente de

dose e tempo; e o n-3 parece ter ação inibitória da citotoxicidade de alguns

quimioterápicos específicos sobre células normais, sem prejuízo da quimioterapia.

Há a necessidade de estudos sistemáticos para o entendimento mais aprofundado

no mecanismo de ação do n-3 sobre a célula tumoral, bem como determinar sua

eficácia e segurança.
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Abstract

Objective: Identify the types of studies that contemplate the use of omega 3 (n-3) in

pediatric acute lymphocytic leukemia (ALL) through a scoping review and describe

the response variability to n-3 supplementation to the standard

treatment. Methods: This survey was conducted in Pubmed, Lilacs, Cochrane,

FSTA, Clinical Trials and Embase databases, with specific terms for ALL and

omega-3, with no date limit, according to the PRISMA-ScR protocol for scoping

review. Results: Eleven out of 543 citations were selected. Experimental in vitro

studies demonstrate that EPA (eicosapentaenoic acid), DHA (docosahexaenoic acid)

and cEPA (conjugated eicosapentaenoic acid) have a dose- and time-dependent

cytotoxic action on specific ALL strains inducing apoptosis by similar mechanisms,

while EPA induced necrosis in some ALL strains. DHA demonstrated synergistic

cytotoxic action with some chemotherapeutic agents on ALL cells but not on normal

cells. Clinical studies demonstrated the protective cardio and hepatotoxic action of

n-3 to specific chemotherapeutics drugs during maintenance and induction treatment

in pediatric patients with ALL without prejudice to treatment. Conclusions: The

results of this scoping review suggest that although the studies using n-3, DHA

and/or EPA in the treatment of ALL are still at an early stage, EPA and DHA, and

cEPA demonstrate apoptotic/cytotoxic action in some strains of ALL, in a dose- and

time-dependent manner; and n-3 seems to have an inhibitory action on the

cytotoxicity of some specific chemotherapeutic agents on normal cells, without

prejudice to chemotherapy. There is a need for systematic studies for a deeper

understanding of the mechanism of action of n-3 on the tumor cell, as well as to determine its

efficacy and safety.

vi



Sumário

Dedicatória                                                                                                                   ii

Agradecimentos                                                                                                           iii

Epígrafe                                                                                                                       iv

Resumo                                                                                                                        v

Abstract                                                                                                                       vi

Lista de figuras                                                                                                            ix

Lista de quadros                                                                                                          x

Lista de tabelas                                                                                                           xi

Lista de siglas e abreviaturas                                                                                     xii

1. Introdução 1

2. Objetivos 4

2.1 Objetivo geral 4

2.2 Objetivos específicos 4

3. Revisão da Literatura 5

3.1 LLA 5

3.1.1 Prevalência de LLA 6

3.1.1.1 Prevalência Global de LLA 6

3.1.1.2 Prevalência de LLA no Brasil 8

3.1.2 Caracterização e Diagnóstico da LLA 9

3.1.3 Tratamento de pacientes com LLA 12

3.1.4 Intercorrências no tratamento 15

3.2. Ômega-3 15

3.2.1 Caracterização de ômega-3 15

3.2.2 Ômega-3 e o uso como adjuvante no tratamento de câncer 22

3.2.3 Recomendações de consumo 25

3.3. Revisão de Escopo 28

4. Métodos 32

4.1 Percurso Metodológico 32

vii



4.2 Estruturas da Revisão de Escopo 32

4.2.1 Título, resumo, introdução 32

4.2.2 Objetivos da revisão de escopo 32

4.2.3 Protocolo e registro 33

4.2.4 Critério de elegibilidade 33

4.2.5 Fontes de dados e estratégia de pesquisa 33

4.2.6 Seleção de estudo, mapeamento e ítens dos dados 36

5. Resultados 38

5.1 Síntese dos resultados 38

5.2 Seleção e caracterização das fontes de evidências 38

5.3 Resultados de fontes individuais de evidências 46

5.3.1 Resultados dos estudos clínicos com humanos 56

a) Efeito do n-3 sobre toxicidade de droga antineoplásica/anticâncer 56

b) Efeito do n-3 sobre os níveis de lipídios séricos 57

5.3.2 Resultados dos estudos in vitro 58

a) Estudos sobre efeito de AGs  em linhagens celulares de LLA humana 59

b) Estudos sobre efeito de EPA e cEPA em linhagens celulares de LLA 61

c) Estudos sobre o efeito de DHA sobre linhagens celulares de LLA 67

6. Discussão 72

6.1 N-3 em estudos in vitro 72

6.2 N-3 em estudos clínicos 74

7. Conclusões 78

8. Referências 79

9. Anexos 90

viii



Lista de figuras

Figura 1. Taxas globais de morte, prevalência e incidência causadas por LLA 7

Figura 2. Estrutura química dos ácidos graxos poliinsaturados n-3 e n-6 17

Figura 3: Esquematização da via de biossíntese dos ácidos graxos
poliinsaturados 18

Figura 4. Visão geral da síntese e ações de mediadores lipídicos produzidos
a partir de ácido araquidônico, EPA e DHA.                                                            21

Figura 5. Fluxograma do processo de busca e triagem utilizado na seleção
dos estudos. 39

Figura 6. Distribuição por ano de publicação, dos artigos encontrados nas
bases de dados pesquisadas.                                                                                   40

Figura 7. Número de estudos eleitos caracterizados por tipo de desenho
de estudo e por forma de ômega-3 utilizado.                                                            41

ix



Lista de quadros

Quadro 1 – Estratégia de Busca nas bases de dados: ano 0 das bases de

dados até 2022                                                                                       34

Quadro 2 - Caracterização dos estudos selecionados para triagem 37

x



Lista de tabelas

Tabela 1: Características resumidas dos 4 estudos únicos com humanos 42
que relatam o uso do ômega-3 durante o tratamento de LLA

Tabela 2: Características resumidas dos 7 estudos experimentais únicos               45
in vitro que relatam o uso do ômega-3 em linhagens celulares de LLA.

Tabela 3: Tabela de evidências dos estudos com humanos incluídos na 47
revisão de escopo.

Tabela 4: Tabela de evidências dos estudos experimentais in vitro incluídos           48
na revisão de escopo.

xi



Lista de abreviaturas, siglas e símbolos

[ ] concentração

↓ diminuição

↑ aumento

/d por dia

Δt período tempo

μg micrograma

μM micromol

AA ácido araquidônico

AB ácidos butírico

AC ácido cáprico

ACA ácido caprílico

ACO ácidos capróico

AE ácido elaidico

AG ácido graxo

ALA ácido alfa-linolênico

AL ácido láurico

AM ácido mirístico

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária

AP ácido propiônico

APAL ácido palmitoléico

ATR ataxia-telangiectasia e proteína relacionada com Rad3

AU ácido úrico

AVA ácido vacênico

xii



bFGF fator de crescimento de fibroblastos básico

cEPA EPA conjugado

cDHA DHA conjugado

cdk enzima quinase dependente de ciclina

CK-MB creatina quinase MB

CMT cipermetrina (bloqueador PP2B)

COX enzima ciclooxigenase

COX-2 enzima ciclooxigenase-2

DCV doença cardiovascular aguda

DDR reparo ao dano do DNA

DHA ácido docosahexaenóico

dL decilitro

DPA ácido docosapentaenóico

dsDNA DNA de fita dupla

EAnti enzimas antioxidantes

EFSA Autoridade Europeia de Segurança Alimentar

EH enzimas hepáticas

EP enzima pancreática

EPA ácido eicosapentaenóico

EQUATOR Enhancing the Quality and Transparency Of Health Research

ERK 1/2 quinases reguladas por sinal extracelular 1e 2

FAO Food and Agriculture Organization

xiii



FISH hibridização in situ por fluorescência

FSTA Food Science and Technology Abstracts

GLA ácido gama-linolênico

Glut glutationa

GPR 120 proteína G120

GPX enzima glutationa peroxidase

h horas

IC20 concentração que causa 20% de inibição da proliferação celular

IC50 concentração que causa 50% de inibição da proliferação celular

IL-2 interleucina -2

IL-6 interleucina -6

JBI Joanna Briggs Institute

JBIC Joanna Briggs Institute Collaboration

LA ácido linoléico

LCPUFA ácido graxo poliinsaturado de cadeia longa

LD50 dose necessária para matar 50% população celular

Linf N linfócitos normais

LLA leucemia linfocítica aguda

LLA-B leucemia linfocítica aguda de linfócitos B

LLA-T leucemia linfocítica aguda de linfócitos T

LMA leucemia mielóide aguda

LOX lipoxigenases

xiv



LT leucotrienos

MDA malondialdeído

MUFAs ácidos graxos mono-insaturado

n-3 ômega-3

n-6 ômega-6

NF-κB fator nuclear kappa-B

NI não informado

NK natural killer

NSig não significativa

NT-proBNP peptídeo natriurético cerebral N-terminal

OA ácido oleico

OAK ácido okadaico (bloqueador de PP2A)

OSF Open Science Framework

OTAN / NATO Organização do Tratado do Atlântico Norte

PA ácido palmítico

PARP poliadenosina difosfato-ribose polimerase

PAS ácido para-aminossalicílico ou ácido periódico de Schiff

pct LLA pacientes com LLA

PEG-asp PEG-asparaginase

PG prostaglandinas

PMBC célula mononuclear de sangue periférico

Pol enzima polimerase

xv



PP proteína fosfatase

PP1 enzima proteína fosfatase 1

PP2 enzima proteína fosfatase 2

PP2B enzima proteína fosfatase 2B

PPAR proliferador de peroxissoma

PRISMA Revisões Sistemáticas e Extensão de Meta-análise

PRISMA-ScR Revisões Sistemáticas e Extensão de Meta-análise para
Revisões de Escopo

PUFA ácido graxo poliinsaturado

RAS proteína Ras

rec.24h recordatório alimentar 24h

reg.alim 3ds registro alimentar de 3 dias

RPA proteína de replicação A

ROS espécies reativas de oxigênio

RT-PCR transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase

SA esteárico

SFA ácidos graxos saturados

SCFA ácido graxo de cadeia curta

SNC sistema nervoso central

SOD enzima superóxido dismutase

t0 início

TAC capacidade antioxidante total

xvi



TC colesterol total

TI terapia indução remissão

TGL triglicérides ou triglicerídeos

tf final

TM terapia manutenção

TMY tautomicina (bloqueador PP1)

TnI troponina I

Topo enzima topoisomerase

TPI terapia pós-indução

TUNEL marcação final de dUTP mediada por desoxinucleotidil
transferase terminal

TX tromboxanos

VEGF fator de crescimento endotelial vascular

w-3 ômega-3

WHO World Heath Organization

wt-p53 proteína p53 selvagem

xvii



1. Introdução

A revisão de escopo (scoping review) é uma técnica de síntese e

disseminação de resultados de estudos sobre um tema, muito utilizada no campo

das ciências da saúde. Busca mapear a literatura existente de determinado assunto,

contemplando uma variedade de desenhos de estudos para identificar os principais

conceitos, teorias, fontes e lacunas de conhecimento de forma abrangente, e difere

de uma revisão tradicional da literatura por envolver um procedimento sistemático

para sua realização. (1–3)

A principal diferença entre as revisões de escopo e as revisões sistemáticas,

é que as de escopo visam mapear os principais conceitos que alicerçam uma área

de pesquisa, de maneira rápida, não avaliando a qualidade das evidências

disponíveis. (4)

Dentro deste conceito, a estrutura desta revisão consiste em cinco (5)

principais etapas: 1) detecção da pergunta e objetivo de pesquisa; 2) identificação

de estudos pertinentes, que promovessem a extensão e a dimensão das metas da

revisão; 3) a seleção de estudo, de acordo com os critérios predefinidos; 4) a

estruturação dos dados; 5) e a demonstração dos resultados no tocante à pergunta

e ao objetivo da pesquisa.

As leucemias são as neoplasias hematológicas malignas mais comuns na

infância, responsáveis por aproximadamente 28% de todos os tipos de câncer na

faixa etária pediátrica, e compõem um grupo heterogêneo de doenças, tanto na

visão clínica quanto biológica, que prejudicam primariamente a medula óssea. (5)

Associadas a outras neoplasias malignas nessa fase, são as doenças com

maior índice de mortalidade no Brasil. A leucemia linfoblástica, linfocítica ou linfóide

aguda (LLA) é a de maior incidência entre as leucemias pediátricas (75% a 80%),

seguida pela leucemia mielóide aguda (15% a 20%). (5)

Nos últimos 25 anos houve um aumento gradual na incidência de LLA (6,7),

acompanhado por avanços no tratamento que, atualmente, possibilitam que 80%

das crianças e adolescentes acometidos pela doença possam ser curados, se

diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados, tendo a maioria

uma sobrevida com boa qualidade após o tratamento adequado. (6,8,7)
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Apesar dos avanços obtidos nas terapias contra o câncer, incluindo a LLA, a

caquexia e a resposta tóxica associada ao tratamento resultam em um número

significativo de mortes induzidas pela terapia medicamentosa, em vez de fatalidades

induzidas por doenças. Durante o tratamento de pacientes com LLA, alguns terão

doença recorrente ou refratária à quimioterapia padrão e ao transplante de

células-tronco hematopoiéticas. (9,10,7)

Neste sentido, propor novas estratégias de utilização de nutrientes para

modular a sobrevivência e proliferação de células cancerígenas, melhorar a

tolerabilidade e reduzir os efeitos colaterais do tratamento, tornaram-se também

objetivos nos estudos das neoplasias e dentro deste contexto, tem-se estudado os

ômega-3 (n-3). (11,7) Os n-3 são ácido(s) graxo(s) poliinsaturado(s) (PUFA) essenciais

para o ser humano, sendo EPA (ácido eicosapentaenóico) e DHA (ácido

docosahexaenóico) biologicamente ativos, e encontrados em peixes de águas frias

(principalmente o atum, a sardinha, o salmão e a cavala) e algas marinhas, sendo

produzidos em pequena quantidade pelo organismo humano. (12–15)

EPA e DHA possuem efeitos antitrombóticos, antioxidantes e

anti-inflamatórios, além de vários efeitos cardiovasculares benéficos e

neuroprotetores. Os efeitos benéficos são exercidos por meio de uma ampla gama

de ações, incluindo a modulação da geração de espécies reativas de oxigênio

(ROS), transporte de cálcio através das membranas celulares, alteração de

composição de membrana celular, angiogênese, proliferação e função celular

imunológica. (9,12)

Estudos in vitro e in vivo têm demonstrado que EPA e DHA podem

desempenhar um papel benéfico no tratamento do câncer, inibindo a proliferação ou

induzindo a apoptose das células cancerígenas, intensificando a sensibilidade

destas células a ação do quimioterápico, e suprimindo a caquexia. (9,14,16) No entanto,

os efeitos de n-3 podem ser modulados por genes específicos ou variantes

genéticas de fenótipos de câncer levando a variações na resposta terapêutica. (17)

Estudos experimentais ou clínicos sobre n-3 e LLA pediátrica são escassos na

literatura, sendo que os poucos estudos disponíveis possuem distintos objetivos e

propostas metodológicas. Faz-se necessário identificar os estudos que utilizaram o

n-3 em LLA pediátrica (experimental- ou clinicamente) no que tange a carcinogênese

e/ou tratamento da doença, bem como entender os resultados obtidos e a
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metodologia empregada nos estudos. Somente a partir desses dados será possível

delinear novos projetos clínicos e/ou experimentais que possam trazer respostas

fidedignas acerca do real benefício do n-3 na LLA pediátrica.

O presente estudo é proveniente de um projeto integrado (guarda-chuva) de

autoria da coorientadora, intitulado “Eu Cresci – E Agora?” que tem como objetivo

elaborar um sistema de informação de base populacional destinado à avaliação,

intervenção e monitoramento, abordando questões relativas que interferem

diretamente na saúde da criança e do adolescente. Portanto, essa revisão de

escopo visa contribuir com o estudo integrado, na busca de evidências recentes que

apontem o papel do ômega-3 na terapia do câncer devido ao seu potencial

anti-inflamatório e utilizado como adjuvante no tratamento da LLA.
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2. Objetivos

2.1 Objetivo geral

Realizar uma revisão de escopo da literatura para identificar estudos sobre a

utilização do n-3 na LLA pediátrica, no que tange a carcinogênese e/ou tratamento

da doença.

2.2 Objetivos específicos

2.2.1. Identificar os tipos de estudos que contemplem a utilização do n-3 em

LLA pediátrica, quer seja in vitro, experimental ou clínicos.

2.2.2. Descrever a variabilidade nas respostas à suplementação de n-3 para

abordagem do tratamento na LLA pediátrica.
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3. Revisão da Literatura

3.1 LLA

As leucemias agudas representam grande parte (97%) dos casos de leucemias

pediátricas, e são caracterizadas pelo crescimento clonal de células precursoras

linfóides, mielóides ou hematopoiéticas imaturas. Correspondem a uma desordem

clonal do sistema hematopoiético, com origem em mutações em uma única célula,

as quais são transmitidas aos seus descendentes. Como anormalidade genética, a

maioria dos casos é adquirida, sendo poucos (5%) aqueles associados a síndromes

genéticas hereditárias. (5)

A LLA é o câncer pediátrico mais comum, representando 25% de todas as

neoplasias infantis diagnosticadas entre o nascimento e 14 anos de idade (18–21),

podendo em casos mais raros acometer adultos jovens e adultos; porém é

responsável por 80% das leucemias pediátricas (5,22,23), tendo como pico de

incidência a idade entre 2-5 anos nos países industrializados, com predominância no

sexo masculino (3:1) e raça branca. (22,20,24)

A LLA é uma neoplasia de células sanguíneas brancas (leucócitos), consistindo

em alteração hematopoiética e imunológica clonal maligna, promotora de

hematopoiese anormal de células precursoras de leucócitos (linhagens B e T) na

medula óssea (MO), originando células imaturas (blastos) com função anormal, de

proliferação desregulada e com supressão da proliferação normal das demais

linhagens hematopoiéticas. O acúmulo do clone neoplásico (linfoblastos) na medula

óssea, pode se infiltrar em diversos órgãos, como fígado, baço, linfonodos, rins e

cérebro, causando um mal funcionamento do organismo. (25,26,22,27,28,21)

Sua etiologia não é totalmente conhecida, pois na infância não há exposição

em demasia a fatores externos. Evidências sugerem alguns fatores de risco para a o

desenvolvimento da LLA (6,27,29,19,21,22)

a) infecções virais por exposição pós-natal, vírus T-linfotrópico humano

(HTLV) e Epstein- Barr (EBV);

b) fatores genéticos, por mutação genética espontânea (polimorfismos) ou por

doenças cromossômicas constitucionais como síndrome de Down, anemia de
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Fanconi, Síndrome de Klinefelter, Síndrome de Bloom, Ataxia Telangiectasia,

Neurofibromatose, Síndrome de Li-Fraumeni;

c) fatores imunológicos, com ênfase no papel do Complexo Principal de

Histocompatibilidade;

d) fatores ambientais, por exposição da criança, da gestante ou da mulher no

período pré-concepção, a agentes tóxicos (benzeno, tratamento com agentes

citotóxicos (quimioterapia)), sendo que o desenvolvimento de LLA e outras

leucemias por exposição à radiações ionizantes já está consolidado.

3.1.1 Prevalência de LLA

3.1.1.1 Prevalência Global de LLA

A prevalência e a incidência de LLA têm aumentado nas últimas décadas. O

Global Burden Disease (GBD) (30), do Institute for Health Metrics and Evaluation

(IHME) dos Estados Unidos, é um estudo de mortalidade e incapacitação causada

por 107 doenças e 10 fatores de risco, resultante de um programa com a

colaboração de mais de 1.800 pesquisadores de 127 países, cujo objetivo é fornecer

informações sobre as doenças com maior incidência em escala global. De acordo

com o relatório GBD 2020, em 1990 a taxa de incidência global de LLA foi de

1,25/100 mil pessoas com prevalência de 4,92/100 mil pessoas, e, em 2019, foi

observada elevação de ambas as taxas: 1,98/100mil pessoas como taxa de

incidência global, e taxa de prevalência 12,61/100 mil pessoas, sendo o sexo

masculino o grupo mais afetado. Segundo o mesmo estudo, a taxa de óbitos por

LLA tem decaído nas últimas décadas, de 0,77 em 1990 para 0,62/100 mil pessoas

em 2019, sendo os indivíduos do sexo masculino os mais afetados. (Figura 1).
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Figura 1. Taxas globais de morte, prevalência e incidência causadas por LLA.
Fonte: Global Burden Disease, 2019

O desenvolvimento de LLA tende a ter taxas mais elevadas em países mais

industrializados, com maior nível sócio-econômico (20,27). Em 2018 Miranda-Filho e

colaboradores (31) em estudo de base populacional, relataram o aumento da

ocorrência de LLA em homens em países da América Central e do Sul com alto

índice de desenvolvimento humano, com altas taxas no Equador (2,8/100mil

pessoas), Costa Rica (2,4/100 mil pessoas) e Colômbia (2,3/100 mil pessoas), e, em

vários países com índices de desenvolvimento humano muito altos na Oceania e na

Europa; padrões semelhantes foram registrados para as mulheres.
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Miranda-Filho e colaboradores (31) observaram ainda que a LLA foi mais

frequente em crianças e apresentou padrão bimodal para a idade (primeiro pico de

taxa altas na faixa de 0-4 anos de idade e segundo pico por volta dos 75 anos de

idade), com maior incidência observada em países da América Latina e Ásia.

Importante registrar, como destacaram os autores, que em áreas sem acesso a

laboratórios hematológicos de alta qualidade, pode ocorrer a inclusão de linfomas

linfoblásticos como LLA nos registros de câncer de base populacional, afetando a

variação das taxas padronizadas por idade entre os países, além de algumas

dificuldades de diagnóstico para distinguir efetivamente a LLA de outros subtipos

agressivos de leucemias linfóides.

Nos Estados Unidos, desde 1975, houve um aumento gradual na incidência

de LLA. A doença ocorre a uma taxa anual de aproximadamente 41 casos por 1

milhão de pessoas de 0 a 14 anos e aproximadamente 19,5 casos por 1 milhão de

pessoas de 15 a 19 anos. (32). As estimativas de novos casos de LLA em 2020 eram

de 6.150, sendo 3470 homens e 2680 mulheres, tendo como desfecho de mortes

1520, dos quais 860 homens e 660 mulheres. (33)

3.1.1.2 Prevalência de LLA no Brasil

No Brasil as informações sobre câncer no país estão concentradas no

Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA).

O Instituto incorpora a LLA ao grupo de Câncer infantojuvenil, o qual o próprio

Instituto descreve como “grupo de várias doenças que têm em comum a proliferação

descontrolada de células anormais, e que pode ocorrer em qualquer local do

organismo. Diferentemente do câncer do adulto, o câncer infantojuvenil geralmente

afeta as células do sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação”. Essa

classificação compreende uma série de tumores e a LLA deve ser inferida dos dados

desse grande grupo. (34)

De acordo com o INCA, assim como ocorre nos países desenvolvidos, dentre

as causas de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no

Brasil, o câncer é a principal causa (8% do total). Para cada ano do triênio

2020-2022, a estimativa do INCA é de 4.310 casos novos de cânceres infantojuvenis

entre indivíduos do sexo masculino, valor que corresponde a um risco estimado de
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137,87 casos novos por milhão; e de 4.150 novos casos entre indivíduos do sexo

feminino, representando um risco estimado de 139,04 por milhão. (8,35)

Ainda segundo estimativas do INCA, o câncer infantojuvenil entre indivíduos

do sexo masculino será mais frequente na Região Sudeste (158,15/milhão), seguido

pelas Regiões Sul (157,35/milhão), Centro-Oeste (121,69/milhão), Nordeste

(121,70/milhão) e Norte (101,19/milhão). Entre entre indivíduos do sexo feminino,

será na Região Sul (173,55/milhão), seguido pelas Regiões Sudeste

(160,51/milhão), Centro-Oeste (149,26/milhão), Nordeste (114,30/milhão) e Norte

(85,89/milhão). (8)

3.1.2 Caracterização e Diagnóstico de LLA

A LLA possui variações: LLA de linhagem B (B-LLA), que compreende 80%

dos casos (19,22), LLA de linhagem T (10-15% dos casos de LLA) e LLA mista ou

bifenotípica, com coexpressão de marcadores genéticos de células-tronco mielóides

e de linhagens linfóide. (22)

Os achados clínicos nos pacientes de LLA, são inespecíficos e comuns,

tornando necessário exame laboratorial para diagnóstico diferencial. Os sinais

clínicos hematológicos refletem a intensidade e extensão da infiltração dos blastos, e

as consequências do comprometimento da hematopoiese, em decorrência à falência

da medula óssea: palidez, fraqueza e cansaço, devido à anemia; hematomas e

sangramento por conta da plaquetopenia; febre inespecífica devido à neutropenia;

dor nos ossos (20-30% dos casos) e hepatoesplenomegalia. (22,27,28)

O estabelecimento do diagnóstico pode ocorrer após várias semanas e

meses, com a manifestação dos sinais e sintomas, que geralmente são inespecíficos

na maioria das crianças e adolescentes (dois terços): letargia, fadiga, dor óssea e

inapetência, dificultando inicialmente a distinção da LLA das doenças autolimitadas

da infância. Para o diagnóstico de LLA, os sinais/sintomas predominantes são

astenia, dor óssea, febre, fenômenos hemorrágicos, hepatoesplenomegalia e

linfonodomegalias. A dor óssea é resultante da infiltração de linfoblastos no

periósteo ou na cortical dos ossos, ocasionando a expansão da cavidade medular

com consequente hemorragia óssea. Corresponde a 25% a 40% dos achados e

pode ser o primeiro sintoma da doença, com manifestação difusa nos membros
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superiores ou inferiores ou em região lombar, levando a criança a se recusar à

deambulação. (5)

O diagnóstico diferencial é realizado através de exames laboratoriais, que

compreendem os seguintes exames, os quais são realizados nessa ordem:

a) Primeiramente o hemograma diferencial, que fornece diagnóstico

presumido, ao identificar presença de anemia, plaquetopenia, porém para as células

brancas, pode haver variação ou não na contagem.

b) Mielograma, permite o diagnóstico definitivo, prognóstico e tratamento da

LLA. Consiste na punção de líquido da medula óssea (MO). A presença de 25% ou

mais de blastos na contagem de células nucleadas na medula óssea é suficiente

para diagnosticar LLA. (22,27)

c) Análise de morfologia celular para estudar os blastos quanto à forma e

maturidade, diferenciando LLAs das Leucemias Mielóides Agudas (LMA) porém não

é um exame capaz de distinguir a linhagem das células. (22,27)

A análise citoquímica permite a localização e identificação de substâncias

intracelulares, tendo sido uma técnica muito utilizada na diferenciação de LLAs das

LMAs nos casos em que a morfologia não conseguia distinguir os dois tipos

celulares. (27)

Para o diagnóstico das leucemias são utilizadas as colorações:

mieloperoxidase, Sudan Black B (SBB), naftol AS-D; esterases inespecíficas (ex:

cloroacetato esterase); alfa-naftil acetato esterase e reação do ácido

para-aminossalicílico (ácido periódico de Schiff ou PAS). As leucemias linfóides são

negativas para os testes citoquímicos utilizados, exceto para o PAS, o que possibilita

a sua identificação e diferenciação em relação às leucemias mielóides. (27)

d) Imunofenotipagem por Citometria de Fluxo, tem valor de relevância para

prognóstico e tratamento dos pacientes, pois identifica antígenos de superfície,

intracitoplasmáticos e nucleares expressos pelos blastos, através da análise de

anticorpos monoclonais, determinando a origem (linhagem B, T ou mista) e grau de

diferenciação celular (estágio de maturação da célula). É técnica auxiliar na

verificação do resultado do tratamento quanto à determinação da doença residual

mínima (DRM), que compreende à detecção de quantidade mínima de células

leucêmicas na medula óssea, pois apesar de ser mínima, se persistentes durante o
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tratamento, podem propiciar um maior risco de recaída, justificando modificações da

terapia. (36,22,27)

A LLA de linhagem B, ou seja, que compromete os linfócitos B, tem

principalmente a expressão dos marcadores CD19, CD20, CD22, CD24, CD79a.

Admitem-se basicamente três estágios de maturação para as leucemias de

precursores B: pró-B, pré-B e B maduro, conforme a expressão de imunoglobulina

citoplasmática e de superfície. Dentre todos os marcadores de superfície utilizados

para definição do subgrupo de LLA, o antígeno CD10 (CALLA: antígeno comum de

LLA) está presente em 90% das leucemias pró-B e 95% das pré-B e sua presença

indica um bom prognóstico, e a sua ausência pode estar associada a fatores de mau

prognóstico, tais como idade inferior a 12 meses, leucometria elevada,

visceromegalia e infiltração do sistema nervoso central (SNC). (22)

Para as LLAs de linhagem T (LLA T) os marcadores utilizados para

identificação são CD3 citoplasmático e de superfície, CD7, CD2, CD5, CD4, CD8 e

CD1a. As LLA-T estão subdivididas em 4 subgrupos conforme os estágios de

maturação tímica dos linfócitos: pré-T, pró-T, cortical e madura. Um novo subtipo de

LLA-T, leucemia linfoblástica aguda precursora precoce de células T, "Early T cells"

(ETP-ALL), é identificada pela presença dos marcadores citoplasmáticos CD2, CD7

e CD3, pela presença de CD5 em no máximo 25% dos blastos, e ausência de CD8 e

CD1a, associado a positividade para um ou mais antígenos da linhagem mielóide

(CD33, CD13, CD15) e/ou de imaturidade (CD34, CD10, TdT).(36-38)

Para concluir o diagnóstico diferencial da doença, são realizados os exames

citogenéticos que delimitam as alterações cromossômicas dos blastos. As alterações

numéricas e estruturais (translocações) respondem por 60 a 85% dos casos de LLA,

e podem ter relação com o prognóstico da doença ao identificar mutações em genes

responsáveis por vias de sinalização celular, supressão tumoral e regulação celular.
(39,22,27,41)

Na revisão de 2008 de Classificação de Neoplasias e Leucemias Agudas, a

OMS (41) reforçou que embora a maioria das alterações cromossômicas específicas

de LLA-B possa ser detectada por análise citogenética de rotina, a translocação

entre os cromossomos 12 e 21 (t(12;21)(p13;q22)), na qual ocorre a fusão de dois

genes do fator de transcrição TEL-AML-1, nomeada como ETV6-RUNX1, é muito

importante para o prognóstico e deve ser sempre pesquisada na LLA-B na infância
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e, assim como o gene BCR-ABL1 (translocação entre cromossomos 9 e 22,

conhecido como cromossomo FIladélfia, comum em LLA-B adulto), que pode ser

identificado tanto pelo cariótipo quanto pela hibridização in situ por fluorescência

(FISH) ou pela transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase

(RT-PCR). (41, 42))

Para orientar a escolha do protocolo de tratamento, a classificação de risco

baseia-se nas manifestações e características clínicas do paciente, conforme

abaixo.

a) Baixo risco: idade do paciente ≥ 1 ano e < 10 anos, leucometria <

50.000/mm3, sem comprometimento do SNC ou outros órgãos; (18)

b) Alto risco: idade do paciente menor de 1 ano ou igual ou superior a 10

anos, leucometria igual ou superior a 50.000/mm3, SNC = 3 (envolvimento do

Sistema Nervoso Central) e/ou envolvimento testicular, hipodiploidia com menos de

45 cromossomos, translocação t(9;22)(p34;q11) e translocações que envolvam o

ponto de quebra 11q23, sendo a t(4;11)(q21;q23) principalmente encontrada em LLA

pediátrica; e ampliação intracromossômica do cromossomo 21 (iAMP21) para LLAs

de células B; e falha da quimioterapia de indução ou DRM positiva. (22,18,27)

Os exames de imagem como ultrassonografia, tomografia computadorizada e

ressonância nuclear magnética são geralmente realizados para determinar a

presença de infecções ou outros problemas, e não a própria leucemia em si. São

realizados para identificar órgãos e estruturas acometidos pela LLA, para definir a

extensão da doença, quando os sinais e sintomas indicam possível metástase. (42)

3.1.3 Tratamento do paciente com LLA

Diferentemente das neoplasias adultas, os cânceres infantis desenvolvem-se

progressiva e rapidamente, e são mais invasivos, porém respondem melhor ao

tratamento. (8,22)

Desde os anos 80, as taxas de sobrevivência para LLA melhoraram

significativamente, atingindo atualmente para mais 85% das crianças com menos de

15 ano, uma taxa de sobrevida global estimada de cinco anos, e em 75%, para

adolescentes entre 15 e 19 anos de idade, nos grandes centros e países com renda

alta (25,43). Esse aumento é justificado pelo tratamento de um maior número de

12



crianças em protocolos de pesquisa e com tratamentos padronizados e sequenciais.

Entretanto, devido às desigualdades sociais entre a população mais jovem e

vulnerável, esse progresso não aconteceu de maneira uniforme: 29% dos países de

baixa renda relatam que os medicamentos contra o câncer são disponibilizados para

suas populações, frente a 96% entre as nações de alta renda e o conhecimento das

causas complexas da doença que podem auxiliar na implementação de medidas

preventivas. (44)

O tratamento da LLA abrange três fases: indução de remissão, consolidação

(tratamento intensivo com quimioterápicos não utilizados anteriormente); e

manutenção (tratamento mais brando e contínuo por vários meses). A necessidade

de internação do paciente pode ocorrer durante todo o tratamento, devido a

infecções oportunistas decorrentes da redução dos linfócitos normais e por outras

complicações do próprio tratamento. (39,22,27)

Os protocolos de tratamento das LLAs, combinam uma série de drogas

citotóxicas das quais as mais utilizadas são metotrexato, vincristina, citarabina,

antraciclinas (daunorrubicina, doxorrubicina) e corticosteróides (dexametasona e

prednisona), administrados com ou sem L-asparaginase e ciclofosfamida, variando

de dosagem e tempo de tratamento conforme o tipo de LLA (B ou T), da fase do

tratamento e do grupo de risco. (39,22,27)

Alguns medicamentos usados para tratamento e/ou estudos clínicos de LLA

são (39):

- antibiótico antitumoral: daunorrubicina, doxorubicina, mitoxantrona,

idarubicina

- Inibidor de enzima topoisomerase: etoposide

- agentes que danificam o DNA: ciclofosfamida, ifosfamida

- enzimas que impedem sobrevivência celular: asparaginase, pegaspargase

(peg asparaginase)

- inibidores da tirosina quinase: mesilato de imatinibe, dasatinibe, nilotinibe,

bosutinibe, ponatinibe

- antimetabólitos: clofarabina, citarabina, fludarabina, hidroxiureia,

6-mercaptopurina, metotrexato, nelarabine, 6-thioguanine

- drogas que impedem a divisão celular: vincristina, sulfato de vincristina

lipossomal
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- hormônios sintéticos (corticoides): prednisona, metilprednisolona,

dexametasona

- imunoterapia: alemtuzumabe, rituximabe, ofatumumabe, blinatumomabe,

inotuzumabe ozogamicina e tisagenlecleucel (terapia de célula T).

Para reduzir significativamente a indicação de radioterapia em crânio e

neuroeixo no tratamento de LLA em crianças, utiliza-se a terapia direta do SNC, com

caráter profilático ou terapêutico, para a administração intratecal do quimioterápico

(aplicação da droga diretamente no canal raquidiano para transpor a barreira

hematoencefálica), além da administração sistêmica de agentes que possuem

capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica. (39,22) Somente em alguns

grupos de alto risco e em algumas situações de recidivas indica-se profilaticamente

e terapeuticamente a radioterapia. (22)

O transplante de células tronco hematopoiética (medula óssea) é recurso para

pacientes de alto risco ou que não respondem ao tratamento e apresentam recidiva

precoce. (5) e compreendem dois tipos: autólogo, no qual o paciente recebe suas

próprias células tronco; e alogênico, no qual as células-tronco são de um doador

100% compatível, que pode ser um parente ou não, ou ainda ser um parente 50%

compatível (transplante haploidêntico). O transplante é um tratamento complexo que

pode acarretar efeitos colaterais por vezes fatais. (39) O transplante alogênico de

medula óssea como primeira linha de tratamento para pacientes de alto risco tem

sido reduzido com o uso de outros medicamentos como inibidores da

tirosina-quinase como o imatinibe e dasatinib nas LLAs com cariótipo t(9;22). (22)

3.1.4 Intercorrências no tratamento

Embora um progresso considerável tenha sido feito no diagnóstico e

tratamento de muitos cânceres, os tratamentos padrão não apenas causam

apoptose das células cancerosas, mas também das células e tecidos saudáveis

  circundantes. Isso leva a um tecido enfraquecido e disfuncional e contribui para

eventos adversos, como fadiga, náusea, perda muscular (sarcopenia até o nível de

caquexia), diarreia ou prisão de ventre. Esses efeitos colaterais podem ser graves e

levar à redução da dose ou à descontinuação do tratamento medicamentoso. (45,47)
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Os riscos na falha do tratamento aumentam ainda por desnutrição, status

socioeconômico mais baixo e por não adesão à terapia em países com recursos

limitados. (48,49)

Entre os estudos, há uma considerável variação na incidência de desnutrição

em crianças e adolescentes com câncer, mas estima-se que no momento do

diagnóstico, a desnutrição varie entre 5% e 10% em crianças com leucemia

linfoblástica aguda a 50% naquelas com tumores sólidos. O diagnóstico de

desnutrição é ainda mais frequente entre crianças com doença metastática. A

deterioração significativa do estado nutricional também pode ocorrer durante e após

o tratamento. (45)

Devido aos efeitos tóxicos do tratamento, entre 2 a 5% das crianças vão a

óbito, principalmente por infecções (50,49) associadas à citotoxicidade e

imunossupressores, sendo a terapia glicocorticóide um fator importante para a

ocorrência e severidade das infecções, com estudos demonstrando um aumento de

sepses e infecções letais quando da substituição da prednisona por dexametasona,

um glicocorticóide mais potente. (50) Entre os pacientes com maior risco, estão

aqueles com idade superior a 10 anos com resposta lenta ao tratamento e com

síndrome de Down. (49)

3.2 Ômega-3

3.2.1 Caracterização de ômega-3

Os ácidos graxos (AGs) são o principal grupo de metabólitos primários

sintetizados a partir de um precursor de dois carbonos, a acetil coenzima A. A

característica comum de todos os AGs é que eles possuem um grupamento de ácido

carboxílico hidrofílico (-COOH) em uma extremidade e um hidrocarboneto hidrofóbico

de cadeia longa que termina com um grupo metil (CH3-). Em sua nomenclatura, o

carbono de metileno próximo à carboxila é denominado como o carbono alfa (α),

enquanto a extremidade da cauda metila é chamada de omega (ω) ou carbono n.
(51,52)

Dependendo da presença e do número de ligações duplas, ligações

moleculares carbono-carbono (C=C), os ácidos graxos podem ser classificados

como saturados, insaturados e poliinsaturados.
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Os ácidos graxos com mais de uma ligação dupla são chamados PUFAs (do

inglês polyunsaturated fatty acid), e quando possuem 18 a 20 (ou mais) moléculas

de carbono são denominados PUFAS de cadeia longa (LC PUFA) (do inglês long

chain polyunsaturated fatty acid). Com base no número e localização da ligação

dupla em relação à cauda ω (cauda n ou terminal metila), o número de carbonos no

AG é descrito primeiro, seguido pelo número de ligações duplas e, em seguida, pela

posição das ligações duplas. (51,15)

Os ácidos graxos ômega-3 (ω-3 ou n-3) são assim denominados por

possuírem sua primeira dupla ligação no carbono 3 a partir do radical metil (cauda ω

ou cauda n) do ácido graxo, e são AGs biologicamente ativos. (13,15) A família n3

compreende o ácido alfa-linolênico (ALA) (18:3 n-3), ácido eicosapentaenóico (EPA)

(20:5 n-3), ácido docosapentaenóico (DPA) (22:5 n-3) e o ácido docosahexaenóico

(DHA) (22:6 n-3). Em contraste aos ácidos graxos n-3, o outro grupo principal de

LCPUFAs são os ômega-6 (ω-6 ou n-6), como o ácido linoléico (LA) (18:2 n-6), ácido

gama-linolênico (GLA) (C18:3 n-6) e o ácido araquidônico (AA) (22:4 n-6) (Figura 2) .
(47,13,51)
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Figura 2. Estrutura química dos ácidos graxos poliinsaturados n-3 e n-6.
Adaptado de Moreno et al. 2012. (53)
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Figura 3. Esquematização da via de biossíntese dos ácidos graxos poliinsaturados.
Fonte: Garófolo e Petrilli, Rev. Nutr. 19 (5) 2006. (54)

O ALA (18:3 n-3) e o LA (18:2 n-6) são ácidos graxos essenciais ao

organismo humano devido à sua incapacidade em sintetizá-los de novo. ALA é o n-3

de menor cadeia de carbonos, e pode ser metabolizado em EPA e este em DHA, por

uma série de reações de dessaturação e alongamento; assim como LA é convertido

primeiramente e GLA, e este em em AA, pelas mesmas vias e enzimas usadas pelo

n-3. (Figura 3) (47,13,52,52) O organismo humano tem capacidade limitada de sintetizar

EPA e DHA a partir de ALA, (8-20% EPA e até 9% DHA a partir de ALA), a qual sofre
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interferência de fatores fisiológicos como gênero e idade (ex: a eficiência de

conversão para gerar DHA a partir do ALA é melhor em mulheres jovens em

comparação com a dos homens devido ao efeito do estrogênio), externos (ex:

quantidade e proporção de LA e ALA ingeridos) tornando-se inclusive menos

eficiente com a idade. Assim, os ácidos graxos n-3 devem ser obtidos principalmente

de fontes dietéticas. (56,47,13,57)

As principais fontes de ALA são sementes de chia (Salvia hispanica), perilla

(Perilla frutescens) e linho (Linum usitatissimum); sendo os óleos vegetais de canola,

soja, milho e girassol fontes de LA (n-6). EPA e DHA estão predominantemente

disponíveis nas gorduras de peixes marinhos selvagens de água fria (arenque,

linguado, cavala e salmão). Os n-3 parecem ser acumulados em animais marinhos

em níveis tróficos mais elevados ao longo da cadeia alimentar, sendo a fonte

primária de EPA e DHA as algas marinhas, principalmente as microalgas.

Atualmente, Crypthecodinium cohnii Javornicky e Mortierella alpine Peyronel são

microalgas bem conhecidas com óleos ricos em DHA. Também foi relatado que,

entre as algas marrons, o gênero Nannochloropsis apresenta níveis mais elevados

de EPA. (47,13,51)

É importante notar que o teor de ácidos graxos n-3 marinhos varia muito de

acordo com a espécie de peixe, o teor de gordura total do peixe e a localização

geográfica das águas em que habitam. Mesmo dentro de uma espécie, os ácidos

graxos n-3 variam do Atlântico ao Pacífico. A piscicultura pode ter uma influência

marcante na composição de ácidos graxos dos peixes de acordo com as dietas

fornecidas aos animais, pois peixes marinhos selvagens alimentam-se de

fitoplânctons e zooplânctons, e os peixes de criação consomem alimentos feitos de

cereais e óleos vegetais que contêm mais proporções de n-6 FA. (47,13,58)

Tanto o n-3 (EPA e DHA) quanto o n-6 (AA) são incorporados como parte

integrante dos fosfolipídios da membrana celular de sangue e tecidos, estando

envolvidos na organização da membrana, elasticidade, permeabilidade iônica

(incluindo receptores, transportadores, proteínas sinalizadoras) e medeiam uma

série de efeitos biológicos em importantes processos de sinalização e interações

célula a célula, principalmente por seu impacto na biossíntese e função dos

eicosanóides, que são mediadores lipídicos biologicamente ativos, de a que
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modulam crescimento e diferenciação celular, expressão gênica, imunidade,

inflamação, agregação plaquetária e angiogênese. (47,13,59,15,52)

Os efeitos de n-3 parecem envolver mudanças na composição de ácidos

graxos da membrana celular, cuja alteração da composição da membrana pode, por

sua vez, afetar a ordem da membrana, a formação de balsas lipídicas (ou jangadas

lipídicas), os processos de sinalização intracelular, a expressão gênica e a produção

de mediadores lipídicos e peptídicos. (15,52) As balsas lipídicas de membrana são

microdomínios lipídicos que consistem principalmente de esfingomielina, colesterol e

glicerofosfolipídeos que contêm muitas proteínas de sinalização. Estes

microdomínios estão envolvidos em uma miríade de funções celulares, como

transdução de sinal, tráfego de membrana, diferenciação neuronal, entrada de

patógenos e toxinas na célula. Sua estrutura e função são sensíveis à alteração por

gorduras alimentares. O aumento dos teores de EPA e DHA nas membranas

modifica o padrão de produção desses diferentes mediadores lipídicos. (63,51,15,52)

EPA, DHA e AA, presentes nas membranas celulares, são os principais

precursores das vias metabólicas dos eicosanóides, importantes substâncias

mediadoras e reguladores do processo inflamatório: enquanto os n-6 estimulam a

inflamação, os n-3 estimulam a resolução da inflamação, além de modular o

processo inflamatório. (60)

AA e EPA são substratos para enzimas ciclooxigenases (COXs) e

lipoxigenases (LOXs) e enzima P450, resultando em eicosanóides prostaglandinas

(PG), tromboxanos (TX) e leucotrienos (LT). Os eicosanóides derivados de AA (PGs

e TXs de série 2 e LTs de série 4) tendem a ter efeitos pró-inflamatórios; e os

eicosanóides de EPA (PGs e TXs da série 3 (B3, D3, E3, I3 e tromboxano A3) e LTs

da série 5 (B5 e C5)), possuem potencial menos inflamatório. Por ação de COXs e

LOXs, EPA e DHA são convertidos em eicosanóides de ação anti-inflamatória: DHA

é metabolizado em resolvinas da série D (Resolvin D1 a Resolvin D6), protectinas

(Neuroprotectina D1) e maresinas (MaR1 e MaR2), e EPA em resolvinas de série E.
(15,45,47,58,61)

Os efeitos anti-inflamatórios de EPA e DHA decorrem da inibição da

produção de citocinas inflamatórias como fator de necrose tumoral-α (TNF- α),

interleucina 6 (IL-6), moléculas de adesão e enzima induzível óxido nítrico sintase,

através da ativação (principalmente por DHA) dos fator de transcrição gênica PPAR
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α e γ (receptor ativado por proliferador de peroxissoma), e do receptor de superfície

acoplados à proteína G, e da inativação do fator nuclear k-B (NFk-B) e de receptores

de superfície acoplados à proteína G120. Os metabólitos de EPA e DHA também

modulam o processo inflamatório, inibindo a biossíntese de eicosanóides derivados

do AA, por compartilharem as enzimas e receptores de eicosanóides (principalmente

EPA) (Figura 4). (45,47,62)

Figura 4. Visão geral da síntese e ações de mediadores lipídicos produzidos a partir de
ácido araquidônico, EPA e DHA.

Fonte: Adaptado de Calder, 2010. (62)

Outras ações antagonistas conhecidas de n-3 e n-6 são descritas para muitas

vias de sinalização. Enquanto os n-6 e seus derivados estimulam mediadores de

sinalização celular, incluindo proteína quinase C, quinases reguladas por sinal

extracelular 1 e 2 (ERK1 e ERK2), proteína Ras (Ras) e NF-κB, afetando assim a

mitose (estimulando) e a apoptose (inibindo), os n-3 regulam negativamente estes

mediadores, como também a produção de moléculas de adesão e fatores de

crescimento (fator de crescimento de fibroblastos básico - bFGF) e fator de

crescimento endotelial vascular (VEGF)) através da supressão da COX-2 e de

outros eicosanóides pró-angiogênicos. (45,47)

Nos últimos milênios, a humanidade experimentou mudanças extremas na

sua alimentação em relação à ingestão de ácidos graxos nos últimos milênios. A

revolução agrícola e industrial promoveram aumento do consumo de cereais, óleos e

grãos ricos em n-6, e concomitante redução da ingestão de n-3, principalmente na

dieta ocidental, modificando a proporção de n-6/n-3 historicamente mais próxima de

1:1, para 15:1 a 40:1 na dieta ocidental atual. (56,64)
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Sob condições dietéticas típicas do Ocidente, as células humanas tendem a

ter um teor bastante alto de AA (n-6). Ingestões elevadas de EPA e DHA reduzem a

concentração tecidual de AA e aumentam a concentração de EPA e DHA

respectivamente, resultados estes que mudam o balanço de eicosanóides

sintetizados a partir de n-6 e n-3. (51,52)

3.2.2 Ômega-3 e o uso como adjuvante no tratamento de câncer

Respostas inflamatórias agudas podem proteger o hospedeiro contra

infecções e lesões, mas a inflamação crônica (estresse oxidativo) não controlada e

inadequadamente ativada devido ao excesso de estímulos inflamatórios, induz

instabilidade genômica e fornece um microambiente tumoral ideal. A inflamação

crônica tem sido associada ao risco de câncer (transformação maligna) e metástase

(progressão tumoral) e resistência aos fármacos, assim como induz a aterosclerose

que pode levar a doença cardiovascular aguda (DCV). (13,65)

Os LCPUFAs dietéticos têm sido postulados como um componente

modificável do estilo de vida que pode influenciar o risco de câncer (66), podendo os

n-3 desempenhar um papel na prevenção de alguns cânceres e atuar como terapia

adjuvante para quimioterápicos, imunoterapêuticos ou radiação, conforme suas

propriedades na atividade antitumoral por ação anti-inflamatória, antiproliferativa,

pró-apoptótica, anti-invasão, antimetastática e por regulação epigenética. (47,59)

Estudos em animais e estudos observacionais em humanos demonstraram

que o n-3 pode reduzir o risco de câncer de mama, cólon e próstata. (67–69) A

atividade anticancerígena dos n-3 foi inicialmente assumida em vários estudos

epidemiológicos que mostraram que as dietas ocidentais, que normalmente exibem

proporções mais baixas de n-3 a n-6, foram associadas a taxas mais altas de

malignidades em comparação com as dietas tradicionais asiáticas ou mediterrâneas,

por associação à inflamação, constrição de vasos sanguíneos e agregação de

plaquetas. (45,70)

Em uma revisão Nabavi e colaboradores em 2015 (51) concluíram que o efeito

promissor dos ácidos graxos ômega-3 em certos tipos de câncer está relacionado à

sua capacidade de modular as transduções de sinal associadas à membrana e a

expressão de genes envolvidos na patogênese do câncer, e, suprimir a inflamação
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sistêmica, à despeito dos efeitos adversos desprezíveis de uma suplementação

correta de AGs n-3; e que estudos clínicos futuros seriam necessários para

determinar o possível papel terapêutico dos ácidos graxos ômega-3 como terapia

adjuvante contra o câncer. De acordo com os autores, os tumores contra os quais os

n-3 resultaram úteis até aquela data, eram principalmente cânceres de cólon,

próstata e mama, mas relativamente poucos trabalhos relataram a capacidade

desses nutrientes de inibir o crescimento e induzir a diferenciação em células de

leucemia.

Yurko-Mauro e colaboradores (47) relataram em uma revisão de escopo em

2020, que as evidências de estudos em animais e estudos observacionais em

humanos sugerem que os n-3 dietéticos podem interagir com variantes genéticas de

sinais inflamatórios, marcadores de expressão gênica apoptótica e fatores de

regulação do ciclo celular de uma maneira que pode diminuir o risco de câncer de

mama, colorretal e de próstata. No entanto, os efeitos do n-3 podem ser modulados

por genes específicos ou variantes genéticas de fenótipos de câncer, levando a

variações na resposta terapêutica. Coletivamente, os dados apoiam a noção de que,

uma vez que uma variante genética é identificada, os benefícios de um regime

terapêutico personalizado direcionado que inclui DHA e/ou EPA devem ser

considerados.

De acordo com Podpeskar e colaboradores (45) os n-3 foram descritos para

inibir o crescimento do tumor. Tanto em testes de laboratório quanto em estudos em

animais provaram que taxas mais altas de n-3 PUFA podem estar relacionadas a

taxas de transcrição diminuídas de oncogenes específicos, e que diferenças na

metilação do DNA foram identificadas entre pessoas com alta e baixa ingestão de

n-3 e a suplementação destes demonstrou induzir modificações epigenéticas.

Devido a essas diversas ações e efeitos na regulação gênica, os n-3 têm profundo

impacto no desenvolvimento e na progressão do câncer.

Kaliannan e colaboradores (2019) (64) em um estudo pré-clínico e análise

multiômica, demonstraram que a alteração na relação n-6/n-3 tecidual leva a

alterações correlacionadas no microbioma intestinal e metabólitos fecais e séricos. A

diminuição da proporção n-6/n-3 no tecido leva a mudanças benéficas na microbiota

intestinal e nas vias funcionais microbianas do intestino. As alterações positivas na

produção de metabólitos fecais e metabólitos séricos derivados e não derivados da
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microbiota suprimem o desenvolvimento de endotoxemia metabólica e inflamação

crônica de baixo grau, reduzindo os riscos de doenças crônicas e câncer, sugerindo

a importância de uma baixa razão n-6/n-3 tecidual na redução de doenças crônicas.

Uma das vantagens da elevada taxa de lipogênese de novo em células

cancerosas é a síntese de ácidos graxos saturados e monoinsaturados, que são

mais estáveis do que os ácidos graxos poliinsaturados porque contêm menos

ligações duplas que podem ser direcionadas para peroxidação. Desse modo, as

células cancerosas com maior grau de saturação de membrana são menos

suscetíveis ao estresse oxidativo induzido por agentes quimioterápicos. (71)

Devido à natureza insaturada dos n-3, esses AGs são altamente peroxidáveis

e capazes de gerar ROS, tornando as células cancerosas mais sensíveis à ação dos

radicais livres, especialmente quando as membranas das células tumorais são mais

ricas em AGs insaturados e mais baixas em AGs saturados, porque tornam a

membrana menos rígida e mais vulnerável à peroxidação lipídica, levando a

apoptose. (47, 51)

Jenski e colaboradores, em 1993 (72), em estudo para correlacionar alterações

bioquímicas nas membranas tumorais com mudanças funcionais na expressão do

antígeno e citólise tumoral, demonstraram que o fenótipo imunológico do tumor

revelou a origem do óleo presente na dieta durante o desenvolvimento do tumor,

pois a incorporação de DHA pelas membranas plasmáticas das células tumorais

correlacionou-se com uma diminuição da expressão de um epítopo do complexo

principal de histocompatibilidade de classe I, e um aumento da sensibilidade à

citólise tumoral por linfócitos T citotóxicos alorreativos, que são linfócitos que

necessitam de células apresentadoras de antígenos.

De acordo com Arends e colaboradores (2017) (48), em modelos pré-clínicos,

os n-3 parecem aumentar a citotoxicidade de vários agentes através do aumento do

estresse oxidativo. Apesar de não haver dados clínicos que indiquem uma

atenuação da eficácia da quimioterapia pelos n-3, alguns dados clínicos parecem

mostrar um efeito intensificador dos ácidos graxos n-3 do óleo de peixe na eficácia

terapêutica de vários agentes citotóxicos.

De Aguiar Pastore e Silva e colaboradores (2015) (59) em uma revisão

sistemática sobre suplementação de n-3 em pacientes em tratamento radioterápico

e/ou quimioterápico, com inclusão apenas de estudos de metodologia de alta
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qualidade, de ensaios clínicos controlados randomizados abrangendo a aplicação de

DHA e/ou EPA durante a radioterapia e/ou quimioterapia, relataram benefício da

combinação de suplementos n-3 com quimioterapia convencional com ausência de

pior resultado para os pacientes suplementados. Os autores concluíram haver

efeitos benéficos na suplementação de n-3 em pacientes submetidos à

quimioterapia e/ou radioterapia, sendo a preservação da composição corporal o

desfecho mais evidente; porém sem efeito em outros mais importantes como

diminuição do tamanho do tumor e prolongamento da sobrevida do paciente.

Hanson e colaboradores (2020) (73) também em uma revisão sistemática com

meta-análise de estudos randomizados sobre n-3, n-6 e gorduras totais

poliinsaturadas sobre a incidência de câncer, relataram que aumento de n-3 tem

pouco ou nenhum efeito sobre o risco de diagnóstico de qualquer câncer (evidência

de alta qualidade) e provavelmente tem pouco ou nenhum efeito sobre o risco de

morte por câncer (evidência de qualidade moderada), e o aumento total de PUFA

pode aumentar ligeiramente o risco de diagnóstico de qualquer câncer e morte por

câncer (ambos evidências de baixa qualidade), compensado por ligeiro efeito

protetor nas doenças cardiovasculares. Os autores concluíram que os efeitos gerais

sobre a saúde pelo aumento de n-3, ALA, n-6 e PUFA total parecem pequenos, tanto

para o câncer quanto para os resultados cardiovasculares.

3.2.3 Recomendação e consumo de ômega-3

A primeira recomendação de consumo de ômega-3 diário, na forma de EPA e

DHA, apresentada por uma organização internacional ocorreu em 1989, em um

workshop da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN/NATO), foi

direcionada à população adulta (300‐400 mg EPA e DHA por dia) para evitar a

deficiência desses AGs, com recomendação para que fórmulas infantis oferecessem

DHA em quantidade similar ao encontrado em leite materno. (74)

A Organização Mundial de Saúde (WHO) em 2003, passou a recomendar

também para a população adulta, o consumo diário de n-3 (1-2 % da Energia total

da dieta) para prevenir doenças crônicas relacionadas à dieta. (75)

Desde 2005 o Institute of Medicine dos Estados Unidos, corpo autoritário do

país, através do guia de referências de ingestão diária de energia e nutrientes,
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considerando ser o ALA um AGs essencial e precursor de DHA e EPA, recomenda

que o consumo 0,6-1,2 % da Energia da dieta advenha de ALA, dos quais 10%

podem ser n-3 (EPA e/ou DHA). (52)

Na Austrália, o Ministry of Health - Department of Health and Ageing -

National Health and Medical Research Council, corpo autoritário do país, desde

2006 recomenda o consumo diário de n-3 em quantidades específicas para grupos

populacionais conforme faixa etária e sexo, desde o nascimento (0,5g de n-3) até a

população adulta (homens 610 mg e mulheres 430 mg por dia), como

recomendações específicas para gestantes e lactantes conforme faixas etárias

específicas, para reduzir risco de doenças crônicas principalmente doença

carfiovascular. (76)

Em 2008, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura

(FAO) acrescentou a recomendação de consumo de DHA para bebês, crianças até

os 10 anos por ser esse nutriente essencial para desenvolvimento do cérebro e

retina; e n-3 (0,3g por dia) na forma de EPA e DHA, para gestantes e lactantes, para

garantir ótimo desenvolvimento fetal e do bebê. (77) Também em 2008, a Associação

Mundial de Medicina Perinatal (78) passou a recomendar o consumo de diário de DHA

à gestante e lactantes devido aos benefícios ao desenvolvimento visual e cognitivo

do bebê; e a inclusão de DHA em fórmulas infantis, para bebês para os quais o

aleitamento materno não é possível.

Em 2010, o Painel da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA)
(79), considerando os efeitos benéficos aos fatores de risco cardiovasculares, adotou

a recomendação de consumo diário de 250 mg de n-3 (EPA e DHA) para crianças de

2 a 18 anos e para a população adulta. Para gestantes e lactantes, a recomendação

é de adicionar 100 a 200 mg DHA por dia aos requisitos para população adulta para

garantir níveis corporais adequados de DHA materno e fetal. Para crianças de 7 a

24 meses a recomendação de DHA (100 mg DHA) objetiva garantir o

desenvolvimento visual. Em 2012, o Painel conclui que os dados disponíveis não

eram suficientes para estabelecer o nível de ingestão superior tolerável (dose

máxima recomendável) para n-3 (DHA, EPA e DPA, individualmente ou combinados)

para qualquer grupo populacional, e não haver nenhum dado para orientar o

consumo de DPA sozinho. Quanto à segurança de consumo de EPA ou DHA, no

parecer do Painel, o consumo suplementar de EPA e DHA combinados em doses de
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até 5g/dia e ingestões suplementares de EPA sozinho até 1,8g/dia, e de DHA

sozinho até cerca de 1g/dia não levantam preocupações de segurança para a

população em geral. (80)

Na França, o órgão autoritário Agence Française de Sécurité Sanitaire des

Aliments, desde 2010, recomenda o consumo diário de DHA, para bebês até os 6

meses (0,32% dos AGs totais), e dos 6 meses até crianças até os 3 anos de idade

(70 mg) para garantir a continuidade do acúmulo desse AG nas membranas

cerebrais. A partir dos 3 anos de idade, a recomendação é de consumo de n-3, na

forma de EPA e DHA na proporção de 1:1, para crianças de 3 a 9 anos (250 mg), e

para os indivíduos a partir dos 10 anos (500 mg), considerando a influência de n-3

no desenvolvimento cerebral do recém-nascido (período de gravidez e lactação) e a

saúde da mãe (gravidez), e na prevenção de doenças crônicas (síndrome

metabólica, diabetes, obesidade, patologias cardiovasculares), câncer de cólon e

mama e patologias neuropsiquiátricas. (81)

A recomendação de consumo diário de n-3 no Japão, aprovada em 2014 pelo

órgão regulador o Health Service Bureau do Ministry of Health, Labour and Welfare,

abrange toda a população com quantidades específicas para os diversos grupos de

faixas etárias desde os recém-nascidos (0,9 g ômega-3/dia) até maiores de 70 anos

(1,9g para mulheres e 2,2 g para homens) para evitar a deficiência de PUFA n-3 na

população em geral, sendo que para gestantes e lactantes (1,8g ômega-3/dia) o

objetivo é fornecer DHA em quantidade adequada (gestação e amamentação) para

o feto e bebê, para o desenvolvimento do sistema cerebral e dos fotorreceptores da

retina. (82)

No Brasil não há uma recomendação governamental de consumo para n-3 ou

para qualquer um dos integrantes desse grupo (ALA, EPA, DHA, DPA), mas sim

recomendações de entidades/organizações científicas especializadas. A ABRAN

(Associação Brasileira de Nutrologia) em 2022, publicou o consenso da entidade

sobre recomendação do consumo diário de DHA para gestantes e lactantes (200

mg), lactentes de 0 a 24 meses (0,2% a 0,5 % dos lipídios totais), e crianças entre 2

a 4 anos (100 a 150 mg) e entre 4 e 6 (150 a 200mg). (83) A Sociedade Brasileira de

Cardiologia (SBC) recomenda a suplementação diária com 2 a 4 g/dia de EPA e

DHA como parte do tratamento para indivíduos com hipertrigliceridemia grave (> 500

mg/dL) para reduzir a concentração plasmática de triglicerídeos entre 25% e 30%,
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recomendação esta compartilhada também pela ABRAN. (83–86) A Agência Nacional

de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Brasil, estabeleceu os limites de dose mínima e

máxima diárias de n-3 e seus componentes, que um produto alimentício pode

proporcionar ao indivíduo.

Em 2018, através da Resolução - RDC no. 243 e da Instrução Normativa (IN)

IN-28, e posteriormente das IN-76 de 2020 e IN-102 de 2021, a ANVISA classificou

como nutrientes o DHA e EPA oriundos de óleo de peixe, de algas específicas e de

lisinato de n-3, permitindo sua comercialização na forma de suplemento alimentar

que, segundo a definição na própria Resolução, é um "produto para ingestão oral,

apresentado em formas farmacêuticas, destinado a suplementar a alimentação de

indivíduos saudáveis com nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos,

isolados ou combinados". (87–90) Através da IN-28, foram estabelecidos os limites

mínimo e máximos de EPA e DHA combinados, que devem ser fornecidos pelos

suplementos alimentares na recomendação diária de consumo para indivíduos com

idade igual ou superior a 19 anos (37,5 a 2000 mg) e, para gestantes e lactantes,

apenas o limite mínimo é diferenciado (45 mg sendo no mínimo 30 mg de DHA). (85)

A IN-28 regulamenta ainda que os suplementos alimentares que fornecem no

mínimo 1.500 mg de EPA e DHA somados na recomendação diária de consumo,

podem utilizar a alegação de saúde de que " Os ácidos graxos ômega 3 EPA e DHA

auxiliam na redução dos triglicerídeos.", não sendo permitida a alegação caso o

suplemento alimentar possua associação de ingredientes fontes de fitoesteróis com

ingredientes fontes de ácidos graxos n-3. (88)

3.3 Revisão de Escopo

A síntese de evidências foi definida como a revisão do que é conhecido de

pesquisas existentes usando métodos sistemáticos e explícitos para esclarecer a

base de evidências. É de fundamental importância para a tradução do conhecimento

e para garantir que as decisões sejam baseadas nas melhores evidências

disponíveis, devendo para tanto, ser realizadas “sistematicamente”. (1,2)

As revisões de escopo são uma forma de síntese de evidências, que

incorpora uma variedade de desenhos de estudo para resumir as evidências de
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forma abrangente com o objetivo de mapear, através de um método minucioso,

transparente e sistemático, os principais conceitos que alicerçam uma área de

pesquisa, apresentando um panorama descritivo dos estudos revisados, sem

avaliá-los criticamente ou sintetizar evidências de diferentes investigações, como

numa revisão sistemática; diferindo de uma revisão tradicional da literatura por

serem reprodutíveis, dado que aplicam procedimento sistemático para sua

execução. (3,4)

As revisões de escopo identificam e mapeiam a extensão das evidências

disponíveis sobre um determinado tópico, campo, conceito ou questão,

independentemente da fonte (pesquisa primária, revisões ou evidências não

empíricas) dentro ou entre contextos específicos. (1)

São, portanto, particularmente úteis quando um tema de literatura ainda não

foi revisado de forma ampla, ou apresenta uma condição complexa e desuniforme

que não permite uma revisão sistemática mais precisa das evidências. (91)

As revisões de escopo podem esclarecer conceitos/definições-chave na

literatura e identificar características ou fatores-chave relacionados a um conceito,

incluindo aqueles relacionados à pesquisa metodológica. (1)

Um dos principais motivos para se realizar uma revisão de escopo é explorar

a amplitude da pesquisa, e até determinar se uma revisão sistemática da literatura é

necessária. (1,3)

Para a realização de uma revisão de escopo, devem ser identificados os

componentes fundamentais do tópico a ser estudado, para a construção da estrutura

lógica da busca bibliográfica e consequentemente, para identificar as evidências,

como parâmetro de definição de População (P), Conceito (C) e Contexto (Co)

resumidos pelo acrônimo PCCo. (92)

Para serem realizadas de forma sistemática, as revisões de escopo requerem

um protocolo com objetivo pré-especificado, questão(ões) e critérios de

inclusão/exclusão; uma pesquisa abrangente da literatura; triagem orientada por

protocolo e seleção de fontes incluídas; mais de um autor; e devem ser conduzidas

seguindo orientações metodológicas estabelecidas e relatada, usando padrões de

relatório. (1,2)

Em 2016, Tricco e colaboradores (90,91) realizaram duas revisões de escopo:

uma sobre revisões de escopo, visando identificar artigos que utilizaram e/ou

29



descreveram métodos e diretrizes para relatar revisões de escopo, e que avaliaram

a qualidade do relato de revisões de escopo (93); e outra para identificar e avaliar os

métodos, emergentes à época, de síntese de conhecimento para gerar e refinar

teoria (94). Como resultado constataram o aumento nas publicações de revisões de

escopo a partir de 2012, e a necessidade de melhorias nos relatórios e na conduta,

pois muitos dos métodos de síntese de conhecimento eram altamente subjetivos e

não reprodutíveis, indicando a necessidade de uma diretriz para padronizar os

relatórios e possibilitar a avaliação da qualidade das revisões.

Em 2017, o Joanna Briggs Institute (JBI) (95), organização internacional de

pesquisa em saúde baseada em evidências que trabalha com mais de 70

universidades e hospitais (conhecida como JBI Collaboration - JBIC) publicou a

atualização do documento de própria autoria do instituto publicado em 2015, sobre

orientação para a realização de revisões de escopo, sem, contudo, ser uma diretriz

de relatórios para revisões de escopo.

Diretrizes para relatórios descrevem um conjunto mínimo de itens a serem

incluídos nos relatórios de pesquisa e demonstraram aumentar a transparência

metodológica e a aceitação dos resultados da pesquisa. (2)

Em 2018, o PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews), que

é um conjunto mínimo de itens baseado em evidências para relato em revisões

sistemáticas e metanálises, foi estendido para as revisões de escopo sendo

nomeada PRISMA-ScR. Vários especialistas em revisões de escopo e síntese de

evidências, incluindo membros do grupo de trabalho JBI-JBIC, participaram do

desenvolvimento desta diretriz, para que esta fosse consistente com a metodologia

de revisões de escopo do JBI, seguindo orientações publicadas da Rede EQUATOR

(Enhancing the Quality and Transparency Of Health Research). A lista de verificação

final contém 20 itens de relatório essenciais e 2 itens opcionais para incluir ao

concluir uma revisão de escopo (1,2)

A intenção do PRISMA-ScR é ajudar os leitores (incluindo pesquisadores,

editores, comissários, formuladores de políticas, prestadores de serviços de saúde,

desenvolvedores de diretrizes e pacientes ou consumidores) a desenvolver uma

maior compreensão da terminologia relevante, conceitos básicos e itens-chave para

relatar para revisões de escopo. (2)
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De acordo com McGowan et al (2020) apesar do apoio do Comitê

Internacional de Editores de Revistas Médicas, e dos esforços de revistas científicas

e da Rede Equator, o uso de diretrizes de relatórios pelos autores e, portanto, a

adequação dos relatórios, permanecem abaixo do ideal. As diretrizes permanecem

criticadas por serem excessivamente prescritivas, mas não pretendem substituir a

orientação metodológica sobre como conduzir um estudo nem mascarar ou melhorar

a má metodologia. (96)
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4. Método

4.1 Percurso metodológico

A presente revisão foi realizada de acordo com os parâmetros do guia

Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses extension for

Scoping Reviews- PRISMA-ScR publicada em 2018. (2)

Por não ser uma pesquisa realizada com animais ou seres humanos direta ou

indiretamente, não é necessário registro ou aprovação do Comitê de Ética em

Pesquisa da Universidade, conforme RESOLUÇÃO Nº 200/2021 UNIFESP, sendo

necessária a Declaração de Responsabilidade do pesquisador responsável, a qual

está presente como ANEXO 1 nesta dissertação. (97)

4.2 Estrutura da Revisão de Escopo

4.2.1 Título, resumo e introdução

Revisões de escopo contêm estruturas básicas como título que deve

identificar o relatório/estudo como sendo uma revisão de escopo; resumo, introdução

e objetivos, as quais foram apresentadas no início desta dissertação.

4.2.2 Objetivos da revisão de escopo

Foi realizada a revisão de escopo para mapear sistematicamente as

pesquisas já realizadas sobre o tema, buscando construir o panorama sobre o

conhecimento já desenvolvido quanto ao uso n-3 no tratamento de LLA e as lacunas

ainda existentes.

Para definir os descritores necessários para executar a busca nos bancos de

dados, utilizou-se os elementos-chave do objetivo da pesquisa, através do acrônimo

PCCo (População, Conceito e Contexto) para formular a seguinte questão de

pesquisa: "O que se sabe da literatura científica sobre o uso de n-3, seja em

experimentos in vitro, em animais ou com seres humanos, no tratamento de LLA?",



sendo P (população) = pacientes/animais/células com LLA, C (conceito) = uso do

n-3, e Co (contexto) = tratamento de LLA.

4.2.3 Protocolo e registro

O protocolo foi elaborado usando os Ítens do PRISMA-ScR - 2018 (2) e foi

registrado prospectivamente no Open Science Framework (OSF) em 12 de julho de

2021 recebendo registro DOI: 10.17605/OSF.IO/KUSTA .

4.2.4 Critérios de elegibilidade

Os estudos foram elegíveis para esta revisão se atendessem aos seguintes

critérios:

(1) publicações com qualquer desenho (ensaios in vitro, ensaios com animais,

ensaios clínicos randomizados, ensaios controlados não randomizados, estudos de

caso-controle, estudos transversais);

(2) quando os estudos fossem experimentais in vitro deveriam ser com células

humanas e, quando experimentais com cobaias (animais), a LLA deveria ser

humana;

(3) quando os estudos fossem com humanos, os indivíduos deveriam ser com

crianças e/ou adolescentes, com idade até 19 anos, com LLA, onde

(4) o ômega-3 (nas formas que pode ser citado: n-3, DHA e / ou EPA, ou óleo

de peixe) foi utilizado como uma intervenção, ou os níveis de sangue ou tecido de

DHA e / ou EPA foram medidos ou a ingestão de DHA e / ou EPA foi relatada;

(5) e a associação com tratamento de LLA foi analisada.

Todos os tipos de controle / comparadores foram considerados para inclusão.

Relatos de caso, protocolos, resumos de conferências, cartas, revisões

sistemáticas bem como comentários foram excluídos.

4.2.5 Fontes de dados e estratégia de pesquisa

Os bancos de dados eletrônicos Cabi Abstract, Clinical Trials, Cochrane

Central, Embase, Lilac's, Food Science Source - FSTA (Food Science and
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Technology Abstracts) e PubMed foram pesquisados   desde o início de seus bancos

de dados até fevereiro de 2022. Revisões sistemáticas e meta-análises também

foram examinadas em busca de referências relevantes.

A escolha dessas bases de dados considerou a abrangência que possuem,

tendo ampla cobertura das publicações na área da saúde, sendo a Food Science

Source - FSTA incluída por compreender extenso banco de dados especializado que

abrange literatura científica e tecnológica relacionada a alimentos, bebidas e

nutrição.

A estratégia de busca (Quadro 1) foi elaborada pela bibliotecária da Biblioteca

Central da UNIFESP, sendo aplicada de forma semelhante a todas as bases de

dados, e um conjunto de palavras-chave de busca foi identificado e utilizado para

delimitar a literatura. O operador booleano "ou" e "e" foram usados   para distinguir

sinônimos e combinar termos de pesquisa. A pesquisa foi restrita a estudos originais,

escritos em Português, Inglês e Espanhol.

Os resultados finais da busca foram exportados para o Rayyan, um aplicativo

da web (https://www.rayyan.ai/), que utiliza um processo de semi-automação, e que

foi desenvolvido para auxíliar em pesquisas do tipo revisão sistemática e metanálise,

especificamente para agilizar a triagem inicial de resumos e títulos. (98)

As listas de referências das publicações que atenderam aos critérios de

inclusão foram revisadas manualmente para identificar estudos adicionais não

identificados na busca eletrônica.

A última busca foi realizada em 20 de fevereiro de 2022.

Quadro 1 – Estratégia de Busca nas bases de dados: ano 0 das bases de dados até 2022

Bases de Dados Estratégia de Busca

Cabi Abstract
leukemia$ AND ("omega 3" OR "fish oil" OR "polyunsaturated fatty

acids" OR "docosahexaenoic acid" OR DHA OR "eicosapentaenoic

acid" OR EPA OR "N-3 long-chain polyunsaturated fatty acids")

CLINICAL
TRIALS (NIH -
U.S. National

("leukemia, lymphoblastic" and "omega-3 or n-3 polyunsaturated fatty

acids")
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Library of
Medicine)

COCHRANE

("omega 3 FA" OR "omega 3" OR "omega-3" OR "fish oil" OR

"docosahexaenoic acids" OR "eicosapentaenoic acid" OR

"icosapentaenoic acid") AND (leukemia OR leukaemias OR

leucaemia)

EMBASE

('eicosapentaenoic acid' OR 'omega 3 fatty acid'/exp OR 'omega 3

fatty acid' OR 'icosapentaenoic acid'/exp OR 'icosapentaenoic acid'

OR 'pufa 3' OR 'n 3 polunsaturated fatty acid' OR 'fish oil'/exp OR 'fish

oil' OR 'n 3 oil') AND leukemia AND [embase]/lim NOT ([embase]/lim

AND [medline]/lim) AND ([english]/lim OR [portuguese]/lim OR

[spanish]/lim)

LILAC’s
(leucemia$ OR leukemia$) AND ("fish oil" OR icosapentaenoi$ OR

"omega 3" OR "Ácidos Graxos Ômega-3" OR "Ácido Graxo

Poli-Insaturado n-3" OR eicosapentanoi$)

Food Science
Source

FSTA – Food
Science and
Technology
Abstracts

(leukemia or leukaemia) AND ( "omega 3" OR "fish oil" OR

"polyunsaturated fatty acids" OR "docosahexaenoic acid" OR DHA

OR "eicosapentaenoic acid" OR EPA OR "N-3 long-chain

polyunsaturated fatty acids" OR "omega 3 PUFA" )
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PubMed

(("fatty acids, omega 3"[MeSH Terms] OR ("fatty"[All Fields] AND

"acids"[All Fields] AND "omega 3"[All Fields]) OR "omega-3 fatty

acids"[All Fields] OR "omega 3"[All Fields] OR ("fatty acids, omega

3"[MeSH Terms] OR ("fatty"[All Fields] AND "acids"[All Fields] AND

"omega 3"[All Fields]) OR "omega-3 fatty acids"[All Fields] OR "fatty

acid omega 3"[All Fields]) OR ("PUFA"[All Fields] AND "3"[All Fields])

OR ("fish oils"[MeSH Terms] OR ("fish"[All Fields] AND "oils"[All

Fields]) OR "fish oils"[All Fields] OR ("fish"[All Fields] AND "oil"[All

Fields]) OR "fish oil"[All Fields]) OR ("fatty acids, omega 3"[MeSH

Terms] OR ("fatty"[All Fields] AND "acids"[All Fields] AND "omega

3"[All Fields]) OR "omega-3 fatty acids"[All Fields] OR "n 3 fatty

acid"[All Fields]) OR ("fatty acids, omega 3"[MeSH Terms] OR

("fatty"[All Fields] AND "acids"[All Fields] AND "omega 3"[All Fields])

OR "omega-3 fatty acids"[All Fields] OR "n 3 polyunsaturated fatty

acid"[All Fields]) OR ("fatty acids, omega 3"[MeSH Terms] OR

("fatty"[All Fields] AND "acids"[All Fields] AND "omega 3"[All Fields])

OR "omega-3 fatty acids"[All Fields] OR ("n3"[All Fields] AND "oil"[All

Fields])) OR ("docosahexaenoic acids"[MeSH Terms] OR

("docosahexaenoic"[All Fields] AND "acids"[All Fields]) OR

"docosahexaenoic acids"[All Fields] OR ("docosahexaenoic"[All

Fields] AND "acid"[All Fields]) OR "docosahexaenoic acid"[All Fields])

OR ("eicosapentaenoic acid"[MeSH Terms] OR

("eicosapentaenoic"[All Fields] AND "acid"[All Fields]) OR

"eicosapentaenoic acid"[All Fields] OR ("icosapentaenoic"[All Fields]

AND "acid"[All Fields]) OR "icosapentaenoic acid"[All Fields])) AND

("leukaemia"[All Fields] OR "leukemia"[MeSH Terms] OR

"leukemia"[All Fields] OR "leukaemias"[All Fields] OR "leukemias"[All

Fields] OR "leukemia s"[All Fields] OR ("leukemia"[MeSH Terms] OR

"leukemia"[All Fields] OR "leucocythemia"[All Fields] OR leucaemia

OR myelocytic))) AND (english[Filter] OR portuguese[Filter] OR

spanish[Filter])

36



4.2.6 Seleção, mapeamento e ítens dos dados

Dois investigadores (V.B.B e D.S) selecionaram independentemente os títulos

e resumos de todas as citações geradas na pesquisa da literatura em duplicata

usando os critérios de elegibilidade do estudo pré-definidos. Os conflitos relativos à

inclusão de citações foram resolvidos por consenso entre os dois investigadores e,

quando não foi possível chegar a um consenso, um terceiro foi consultado (E.V.).

Textos completos foram adquiridos para qualquer resumo que atendesse a todos os

critérios de elegibilidade ou para aqueles em que a elegibilidade não pudesse ser

determinada. Foi elaborada uma planilha para mapeamento dos dados dos estudos

que fossem pertinentes para responder à questão da pesquisa. Inicialmente a

planilha contemplou a extração de dados básicos como identificação dos autores,

ano de publicação, desenho do estudo, população do estudo, métodos/intervenção

do n-3 (seja na forma n-3, ou apenas EPA e/ou DHA, ou como óleo de peixe),

resultados gerais obtidos e resultados específicos obtidos pelo uso de n-3 e

conclusões dos autores.

Os textos eleitos foram lidos na íntegra pela autora desta revisão, para

mapeamento e extração de dados.

Foi observada a necessidade de aperfeiçoamento das variáveis de extração,

uma vez que para análise dos estudos clínicos com humanos, a identificação da

localização geográfica da população estudada permite analisar e comparar os

resultados contextualizando-os quanto a condição de desenvolvimento

socioeconômico, tecnológico etc. Os critérios de inclusão e exclusão da população

para a realização do estudo também demonstram o grau de atenção para eliminação

de fatores confundidores para os resultados obtidos. A informação dos próprios

autores sobre as limitações do estudo também se fez importante enquanto

demonstração de coerência com as conclusões emitidas pelos próprios.

O Quadro 2 apresenta o aspecto final da planilha de mapeamento dos dados

dos estudos eleitos. O Anexo 2 apresenta a planilha com os dados extraídos.

Quadro 2 - Caracterização dos estudos selecionados para triagem

Dados Descritivos Autor(es)

Data de publicação
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Nome do periódico

País do estudo

Referência completa

Objetivo do estudo

Dados do Método Desenho do estudo

População

Critério inclusão população

Critério exclusão população

Método /Intervenção

Intervenção com ômega-3

Dados dos Resultados Resultados gerais

Resultados com ômega-3

Conclusão

Limitações Relatados pelos autores

Identificados pela autora desta revisão

Exclusão do artigo Critério de exclusão do artigo pelos

investigadores

Os gráficos contidos nesta dissertação, que apresentam os resultados quanto

aos tipos de desenhos dos estudos e forma de uso do n-3, foram elaborados no

Google Planilhas, aplicativo baseado no website Google.

5. Resultados

5.1 Síntese dos resultados

As pesquisas foram agrupadas por desenhos de estudo, tendo sido

separados os experimentais in vitro dos estudos clínicos com humanos, e resumidos

quanto a desenhos, populações, com descrição das intervenções praticadas, a

avaliação da exposição, os dados avaliados e os resultados obtidos específicos para

n-3.
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Quando identificada uma revisão sistemática, foram contados o número de

estudos incluídos na revisão que potencialmente atendiam aos critérios de inclusão

e observados se, e quantos estudos foram perdidos na pesquisa realizada para esta

revisão de escopo.

5.2 Seleção e caracterização das fontes de evidências

A pesquisa inicial no banco de dados resultou em 543 citações. Outras 2

citações, identificadas por meio de outras fontes, também foram incluídas para

triagem. A Figura 5 apresenta o processo de busca e triagem para seleção dos

estudos conforme fluxograma proposto pela PRISMA-ScR-2018. (96,2)

Figura 5. Fluxograma do processo de busca e triagem utilizado na seleção dos estudos.
Fonte:  Page et al. BMJ 2021; 372:n71. (99)

Após a identificação dos estudos, foram removidos 105 artigos por

duplicidade, permanecendo 435 artigos (431 estudos obtidos pela busca inicial em

bancos de dados somados a 2 artigos identificados por outras fontes) para a

execução da primeira etapa de triagem que consiste na leitura de título e resumo
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dos artigos para selecionar aqueles que aparentemente demonstram responder à

pergunta da pesquisa.

A leitura de título dos artigos resultou na seleção de 106 artigos que

demonstraram tratar sobre o tema ômega-3 (n-3, EPA e/ou DHA e/ou ALA, ou óleo

de peixe) e leucemia. A Figura 6 apresenta a distribuição por ano de publicação,

dos 106 artigos encontrados que tratam sobre ômega-3 e leucemia.

Figura 6. Distribuição por ano de publicação, dos 106 artigos que tratam sobre ômega-3
e leucemias.

A leitura de título e resumo dos 431 artigos para selecionar aqueles que

aparentemente demonstram responder à pergunta da pesquisa, resultou na

exclusão de 385 artigos. Tentou-se a recuperação de 2 artigos que demonstravam

responder à pergunta da pesquisa, porém sem sucesso, permanecendo 44 artigos

avaliados para elegibilidade.

A leitura integral dos 44 artigos resultou na exclusão 35 artigos por: ausência

de dados (n=3); qualificação abaixo do aceitável do periódico em que foi publicado o

estudo (n=2); os artigos analisados na revisão sistemática ou de escopo, eram

artigos já selecionados e avaliados para elegibilidade para esta revisão (n=4); a
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linhagem celular de leucemia utilizada no estudo in vitro era de leucemia murina

(n=8); a neoplasia hematológica analisada não era LLA (n=6); os estudos não

responderam à questão desta pesquisa (n=7); e os artigos eram duplicações (n=5).A

maioria dos estudos compôs-se de ensaios experimentais in vitro (n=7), e os

demais (n=4) estudos clínicos com humanos (Figura 6).

Figura 7. Número de estudos eleitos caracterizados por tipo de desenho de estudo e por
forma de ômega-3 utilizado.

Dos quatro estudos clínicos com humanos incluídos nesta revisão, todos com

pacientes pediátricos em tratamento de LLA, dois estudos foram de coorte: um

prospectivo, que utilizou óleo de peixe com dose de 2,4 ou 4,8 g EPA e DHA

conforme o peso do paciente; e o outro retrospectivo, que analisou o uso de n-3 na

forma de cápsula. Os outros dois estudos utilizaram randomização da amostra, n-3

na forma farmacêutica (encapsulado), sendo que somente o estudo randomizado e

duplo cego, informou a proporção de EPA/DHA do n-3 (1,5:1).

A Tabela 1 apresenta as características gerais dos estudos clínicos com

humanos, quanto ao ano de publicação, localização geográfica da população do

estudo, concentração e tipo de n-3 utilizado na intervenção e a fase de tratamento

de LLA em que foi realizada a intervenção.
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O estudos foram realizados com crianças e adolescentes entre 1 a 18 anos e

11 meses, contemplando ambos os sexos, tendo um único estudo, de Laumann e

Iversen (2020), constituído apenas por pacientes do sexo masculino.

Tabela 1: Características resumidas dos 4 estudos únicos com humanos que
relatam o uso do ômega-3 para a LLA.

Características Ensaio clínico randomizado Coorte

tipo de estudo Duplo cego
Piloto

prospectivo Retrospectivo

autores Elbarbary et al
El Amrousy et
al Laumann e Iversen Salvador et al

ano de publicação (intervalo) 2016 2021 2020 2018

periódico Nutrition *** Pediatric Blood
& Cancer **

Nutrition and
Cancer *

Journal of Clinical
Lipidology ***

localização geográfica Egito Egito Dinamarca Áustria

objetivo uso n-3 hepatotoxicidade
Metrotexato

cardiotoxicidade
Doxorrubicina

efeito sobre TG
e TC

auxiliar ação
droga
hipolipemiante

total de participantes (*) 70 60 7 9

faixa etária (anos) 3-16 6-10 5-17 1-18

distribuição de gênero

54,3% ♀ 40% ♀

100% ♂

41% ♀

55,7% ♂ 60% ♂ 58 % ♂

duração da intervenção 6 meses 6 meses 83 dias poucos dias

intervenção (fase do tratamento ) manutenção indução pós-indução indução

média consumo de ômega-3
(mg/dia) 1000 1000 1000

média consumo de EPA/DHA
(mg/dia) 180/120

média consumo de EPA+DHA
(g/dia) 2,4 ou 4,8

(*) total de participantes: total pacientes no início do estudo;

[ ]s: concentrações; Δs: individuais; Δt: período tempo; NI: não informado; TG: triglicérides totais; TC: colesterol total

Fator impacto Periódico em 2020: * >2e <3, ** >3 e <4, *** 4<

Em 50% dos estudos (n=2) a intervenção do n-3 ocorreu durante a fase de

indução de remissão no tratamento, com dose de 1000 mg/dia, tendo objetivos e

duração da intervenção distinta entre ambos: Salvador e colaboradores (2018) na

Áustria, observaram se poucos dias, de acordo com os próprios autores, que não

especificaram a quantidade de dias, auxiliaria na ação de droga hipolipemiante para
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reduzir elevação de lipídios séricos, quadro comum em pacientes em tratamento

quimioterápico; e El Amrousy e colaboradores (2021) no Egito, investigaram a ação

de n-3 sobre a cardiotoxicidade da Doxorrubicina, quando usado por 6 meses.

O estudo de Elbarbay e colaboradores (2016) no Egito, teve como objetivo

identificar o impacto do n-3 na hepatotoxicidade de metotrexato durante o tratamento

quimioterápico na fase de manutenção, através da suplementação diária com 1 g de

n-3, com proporção de EPA:DHA de 1,5:1 (180/120 mg respectivamente) por um

período de 6 meses.

No quarto estudo analisado, Laumann e Iversen (2020), na Dinamarca,

realizaram a intervenção com n-3 na forma de óleo de peixe, o qual forneceu 2,4 ou

4,8g de EPA e DHA por dia, conforme o peso do paciente, por 83 dias após a fase

de indução de remissão, para reduzir os níveis séricos de triglicerídeos (TG) e de

colesterol (TC) dos pacientes durante o tratamento. Cabe observar que este estudo

foi composto apenas por crianças do sexo masculino. É interessante destacar que

dois estudos foram realizados no Egito, por grupos diferentes de pesquisadores,

Elbarbary e colaboradores  em 2016 e El Amrousy e colaboradores em 2021.

A Tabela 2 apresenta as características e os resultados gerais dos estudos in

vitro. Os ensaios foram realizados com linhagens celulares de LLA humanas, e

analisaram o efeito do EPA, ou DHA, ou suas formas conjugadas cEPA (EPA

conjugado) e cDHA (cDHA conjugado) sobre proliferação celular e vias metabólicas

de apoptose.

Dos sete estudos in vitro, apenas Yonezawa e colaboradores (2007) utilizaram

linhagem celular de LLA de linfócitos B de adulto. Os demais estudos utilizaram

linhagens celulares de LLA de linfócito T, sendo metade (n=3) linhagens de LLA

pediátricas.

O uso do n-3 na forma individual e comparativa de EPA e DHA foi realizada

por Yonezawa e colaboradores (2007), que exploraram ainda a ação individual das

formas conjugadas dos n-3: cEPA (EPA conjugado) e cDHA (cDHA conjugado) sobre

as células tumorais, com o objetivo de verificar o efeito inibitório de EPA e DHA e

conjugados, em DNA polimerases (pols) e DNA topoisomerase (topos). Cabe

explicar que as pols e topos são enzimas críticas para processos metabólicos do

DNA como replicação, reparo e recombinação. (100, 101)
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Dois estudos realizados visaram determinar o efeito e concentrações

citotóxicas de de AGs e/ou PUFAs, entre estes os n-3, administrados isoladamente

sobre linhagens de LLA. Ambika Devi e Das (1997) em Singapura, analisaram os

efeitos de vários PUFAs isoladamente, entre eles DHA, EPA e ALA, em células de

LLA-T de adulto. Já Lima e colaboradores (2002) no Brasil, realizaram estudos com

uma gama de AGs, contemplando também EPA e DHA, em linhagem celular de

LLA-T pediátrica.

Dois estudos com linhagens distintas de LLA-T, avaliaram o efeito do DHA

sobre vias metabólicas específicas de apoptose: Siddiqui e colaboradores (2001)

nos EUA, que utilizaram linhagem pediátrica e exploraram as proteínas fosfatases na

apoptose; e Sam e colaboradores (2017) no Irã, com uma linhagem de LLA-T de

adulto, investigaram viabilidade e proliferação celular, ativação da caspase-3,

expressão do gene da survivina e indução do acúmulo de p53.

Em 2018, Sam e colaboradores (2018) novamente no Irã, analisaram o efeito

de EPA sobre expressão de p53 e survivina, ativação da caspase-3 e apoptose, em

uma linhagem de LLA-T de adulto.

Um único ensaio, de Zhelev e colaboradores (2016) na Bulgária, analisou a

ação conjunta de DHA com diversas drogas antineoplásicas sobre uma linhagem

celular de LLA-T pediátrica.
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Tabela 2: Características resumidas dos 7 estudos experimentais únicos in vitro que relatam o uso do ômega-3 em linhagens celulares de LLA.

Características Linhagem celular

linhagem celular Molt-4 Jurkat NALM-6

tipo LLA LLA-T adulto LLA-T pediátrica LLA-B adulto

autor Ambika Devi e Das Sam et al Sam et al Zhelev et al Siddiqui et al Lima et al Yonezawa et al

ano de publicação 1994 2018 2017 2016 2001 2002 2007

periódico Experientia (Cellular and
molecular life sciences) *** Hum Exp Toxicol * Nutrition and

Cancer * Anticancer Research *
Biochimica et
Biophysica Acta * Toxicology in vitro **

International Journal of
Molecular Sciences ***

localização
geográfica Singapura Irã Irã Bulgária EUA Brasil Japão

objetivo uso n-3

- determinar influência de
vários PUFAs sobre
níveis de radicais livres e
peróxidos lipídicos sobre
a proliferação de
linfócitos humanos
normais e anormais.

- investigar se EPA
promove
expressão de
wt-p53 e survivina,
induzindo ativação
da caspase-3 e
apoptose

- efeitos ≠ [ ] DHA
sobre: viabilidade
e proliferação
celular, ativação
da caspase-3,
expressão do
gene da survivina
e indução do
acúmulo de p53

- sensibilização de
linfócitos leucêmicos
à drogas anticâncer;
combinações com
efeito citotóxico
sinérgico; esclarecer
o papel das ROS na
indução de apoptose
e citotoxicidade pelas
combinações.

- efeitos celulares
e moleculares
DHA; papel das
proteínas
fosfatases na
apoptose induzida
por DHA

- determinar as [ ]
citotóxicas de
vários AGs (não
tóxicos em [ ]s
fisiológicas)

- efeito inibitório de
EPA e DHA e
conjugados, em
DNA pol e
topoisomerase;
identificar modelo
ideal para o estudo
dos mecanismos
moleculares que
inibem as atividades
pols e topos e os
processos de
proliferação celular.

[ ]s EPA 1-20 𝞵g 50 - 200 μM 25𝞵M -1mM 0 - 50 μM

[ ]s DHA 1-20 𝞵g 50 - 200 μM 30 - 90 μM 25𝞵M - 1mM 0 - 50 μM

[ ]s Δs cEPA e cDHA 0 - 50 μM

[ ]s DHA + droga 12,5 μM + droga

Δt incubação (h) 48 48 e 72 48 e 72 24 - 72 0 - 48 24 NI

≠: diferente; [ ]s: concentrações; Δs: individuais; Δt: período tempo; AG: ácido graxo; NI: não informado; PUFAs: ácidos graxos polinsaturados

Fator impacto Periódico em 2020: * >2 e <3, ** >3 e <4, *** 4<
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5.3 Resultados de fontes individuais de evidências

As características individuais de cada ensaio clínico, quanto à intervenção

com n-3, dados avaliados e avaliação de exposição e os resultados obtidos

relacionados ao n-3, estão na Tabela 3.

A Tabela 4 apresenta os detalhes sobre intervenção com n-3 de cada estudo

experimental individualmente.
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Tabela 3: Tabela de evidências dos estudos com humanos incluídos na revisão de escopo.

Citação Tipo de
Estudo

Descrição
população

(inicial/concluído)
Objetivo Intervenção Avaliação de

exposição
Dados

avaliados

Avaliação
de

resultados
Resultados relacionados com n-3 Interpretação dos

resultados

Elbarbary
et al (2016)

ensaio clínico
randomizado
duplo cego

pct LLA - TM
(35/32)
pct LLA - TM
(controle
placebo) (35/34)

investigar efeito n-3
sobre
hepatotoxicidade
Metotrexato

180+120mg
(EPA/DHA)/d
medicação

rec 24h por
mês, exame
sangue

EH, TAC,
AU, MDA,
SOD e GPX

antes e ao
final do
tratamento
com n-3

grupo n-3:
- manutenção EAnti e EH (p>0,05);
- ↑EAnti e TAC e ↓EH e MDA (p<0,001)
vs GC

n-3 ↓ efeito
hepatotóxico
medicação

Laumann e
Iversen
(2020)

coorte piloto
prospectivo

pct LLA - TPI (7)
pct LLA - TPI
(controle
histórico) (22)

investigar efeito óleo
de peixe sobre níveis
de TG e TC

óleo peixe
(2,4 ou 4,8g
EPA+DHA)/d
medicação
(PEG-asp e
Dexametaso
na)

reg.alim 3ds em
3 momentos
consumo óleo
de peixe
formulário
auto-registro
(conformidade)
exame sangue

TG e TC
dias de
tratamento:
TGL e TC

grupo n-3:
TG < controle dias 106 e 113; e TC <
controle dia 113, alteração não
significativa após análise ajustada
(exclusão controles dose extra
PEG-asp)

interferência: 7
controles históricos
receberam 1 dose
extra medicação
↓ TG e TC (não
significativas pós
exclusão 7 controles
históricos)

Salvador et
al (2018)

coorte
retrospectivo pct LLA - TI (9)

apresentar n-3 +
acipimox ↓
hiperlipidemia em
terapia LLA

1000mg
n-3/d
medicação

exame sangue TG e TC NI
t0 = TG > 1000 mg/dL e TC =565 ±206
mg/dL)
tf = TG (≤ 140 mg/dL) e TC normais

n-3 + acipimox ↓TG
e TC

El Amrousy
et al (2021)

ensaio clínico
randomizado pct LLA - TI (60)

avaliar efeito n-3
sobre toxicidade
cardíaca precoce
induzida por
doxorrubicina

1000mg
n-3/d
medicação

ecocardiograma
exame sangue

Glut, MDA,
SOD, TnI,
CK-MB,
NT-proBNP
exames
ecocardiogr
áficos

antes e ao
final do
tratamento
com n-3

grupo n-3:
- ↑ Glut e SOD e ↓ MDA (p<0,05) em relação
t0;
- Glut (p = 0,004) e SOD (0,0008) > e MDA <
(p < 0,001) vs GC ;
- TnI, CK-MB e NT-proBNP < GC (p<0,001);
- GC: ↓ significativa no LV S e 2D-GLS
(p<0,05) em relação t0
- correlação TNI, CK-MB eNT-proBNP e
2D-GLS: negativa glut e SOD, positiva MDA
- correlação LV S: positiva glut e SOD e
negativa MDA

n-3 ↓ lesão cardíaca
precoce e a
cardiotoxicidade
induzida pela
doxorrubicina
↓ estresse oxidativo e ↑
nível antioxidantes
endógenos (Glut e
SOD) e ↓ nível de
produto da
peroxidação lipídica

AU: ácido úrico; CK-MB: creatina quinase MB; EH :enzimas hepáticas; EAnti: enzimas antioxidantes; EP: enzima pancreática; GC: grupo controle; Glut: glutationa; GPX: enzima glutationa peroxidase; MDA:
malondialdeído; n-3: ômega-3; NI: não informado; NSig: não significativa; NT-proBNP: peptídeo natriurético cerebral N-terminal; pct LLA: pacientes com LLA; PEG-asp: PEG-asparaginase; rec.24h:
recordatório alimentar 24h; reg.alim 3ds: registro alimentar de 3 dias; SOD: enzima superóxido dismutase; TAC: capacidade antioxidante total; TC: colesterol total; TG: triglicérides; TI: terapia indução
remissão; TM: terapia manutenção; TnI: troponina I; TPI: terapia pós-indução; t0: início; tf: final; /d: por dia; ↓: diminuição; ↑: aumento.
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Tabela 4: Tabela de evidências dos estudos experimentais in vitro incluídos na revisão de escopo.

Citação Objetivo Intervenção
Avaliação de

exposição Dados avaliados Resultados relacionados com n-3 Interpretação dos
resultados

Ambika
Devi e
Das
(1994)

usar PUFA e
IL-2 para
determinar
influência de
níveis de
radicais livres
e peróxidos
lipídicos sobre
a proliferação
de linfócitos
humanos
normais e
anormais.
(células
Molt-4)

- [ ]s
individuais e
isoladas (1,
5, 10 e 20
𝞵g)/ 48h:
EPA, DHA,
AA, LA, ALA
e GLA
- [ ] IL-2: 100
U/ml

- citotoxicidade dos
PUFAs / 48hs
incubação;
- ensaio de redução
NTB
- teste TBA estimativa
de radicais livres;
- estimativa de
peroxidação lipídica.

- % inibição de
crescimento celulares
(Molt-4 e Linf N);
- produção de IL-2
pelas linhagens
celulares, na presença
de cada AG;
- viabilidade celular,
níveis de radical livre
SO2- e de peroxidação
lipídica na presença de
GLA e GLA+IL-2.

a) PUFAS efeito citotóxico ambas as linhagens
(p<0,05):
- 1𝞵g: com efeito e + evidente em Molt-4 (>20%);
- 1𝞵g: DHA ±25% e EPA ±27% e GLA±40% Linf N
e GLA ±48% Molt-4 ;
- 20𝞵g: GLA 85% e EPA± 67% e DHA ± 43% Linf
N e ± 55% Molt-4;
- 1-20𝞵g:GLA>ALA>EPA>AA>DHA>LA;
b) PUFAS e produção IL-2 (p<0,05):
- estimulação em Molt-4:
GLA>ALA=EPA>AA>DHA>LA e dependente
dose, 20𝞵g EPA= 100% e DHA= 60%;
- inibição em Linf N:
GLA>ALA>EPA>AA>DHA>LA e dependente da
dose, 20𝞵gEPA= 80% e DHA=50%;
c) GLA ou IL-2 ou GLA+IL-2 ↑ níveis: dos radicais
livres SO2-, de peroxidação lipídica e inibição
crescimento Molt-4 > LinfNor.

- PUFAs citotóxico Linf N
e Molt-4 e dependente da
dose.
- efeito citotóxico de EPA
e DHA: > 50% Linf N e
Molt-4, na [ ] máxima
estudada
- inibição de IL-2 em Linf
N e estimulação de
produção em Molt-4:
dependente da dose, e
efeito EPA > DHA
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Tabela 4: Conti.

Citação Objetivo Intervenção
Avaliação de

exposição Dados avaliados Resultados relacionados com n-3 Interpretação dos
resultados

Lima et al
(2002)

determinar as
[ ] citotóxicas
de vários
ácidos graxos
(não tóxicos
em [ ]
fisiológicas)
para duas
linhagens de
células
leucêmicas
humanas.
(células Jurkat
e Raji)

[ ]s
individuais e
isoladas
(25𝞵M a
1mM ) / 24h:
- PUFA:
EPA, DHA,
AA, LA e
GLA;
- MUFA:
AVA, AE,
OA, APAL
- SFA: SA,
PA, AM, AL,
AC, ACA e
ACO
- SCFA: AB
e AP

- análise de citometria
de fluxo

- integridade de
membrana e/ou
fragmentação de DNA
dos linfócitos anormais
T e B.

- % células Jurkat com membrana intacta (100𝞵M
- SA=88,1%, GLA = 82,9%, DHA = 74,8%,
AA=64% e EPA = 58,7%, p<0,05), e nenhum DNA
fragmentado (100𝞵M - GLA=76,7%, AA=74,1%,
SA=71,7%, EPA=67,9% e DHA= 30,5%, p<0,05);
- % células Raji com membrana intacta (100𝞵M -
EPA = 92,1%, AA=83,4%, GLA = 73,6%,
SA=63,1% e DHA = 41,8%, p<0,05), e nenhum
DNA fragmentado (100𝞵M - DHA= 88,2%,
AA=73,8%, GLA=28,3%, SA=27,4%, e EPA=3,2%,
p<0,05);
- [ ]s individuais toleráveis Jurkat - DHA= EPA =
AA = GLA (50𝞵M) > LA (100𝞵M) e Raji = DHA=
EPA = AA (25𝞵M) > GLA (50𝞵M) >LA (100𝞵M);
- citotoxicidade relacionada ao comprimento da
cadeia de carbono e número de ligações duplas:
DHA= EPA = AA = GLA = SA = PA> LA = APAL>
AVA = AL> OA> AE> AC> AB> ACA = ACO = AP.

- [ ]s ≤100𝞵M de EPA ou
DHA: células Jurkat
apresentam integridade de
membrana celular e de DNA
- 50𝞵M de EPA ou DHA é
concentração máxima
tolerável pelas células Jurkat
- a citotoxicidade dos AG
para as células Jurkat e Raji
está relacionada ao
comprimento de cadeia de
carbono (TENDÊNCIA maior
comprimento = maior
citotoxicidade) e ao número
de ligações duplas
(TENDÊNCIA mais ligações
duplas = maior
citotoxicidade).
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Tabela 4: Conti.

Citação Objetivo Intervenção
Avaliação de

exposição Dados avaliados Resultados relacionados com n-3 Interpretação dos
resultados

Sam et al
(2017)

investigar e
comparar os
efeitos ≠ [ ]
DHA no
número e
viabilidade
celular,
proliferação
celular,
ativação da
caspase-3,
expressão do
gene da
survivina e
indução do
acúmulo de
p53 em célula
modelo para
células LLA.
(células
Molt-4)

[ ] DHA: 50,
100, 150 e
200 μM
Δt: 48 e/ou
72h.

a) ensaio de
proliferação WST-1 ([ ]
DHA/Δt 48 e 72h):
ensaios de atividade
metabólica e
proliferação;
b) ensaios ([ ] DHA/ Δt
48):
- contagem de células e
ensaios de viabilidade:
coradas com azul de
tripano
- RT-PCR: determinar
os os níveis relativos de
mRNA de survivina;
- ELISA SANDWICH:
ptn survivina e ptn
wt-p53 intracelulares;
- ensaio de atividade da
caspase-3.
- análises de citometria
de fluxo: análise
apoptose.

a) toxicidade DHA:
viabilidade celular, n.
células, atividade
metabólica, taxa
proliferação celular e
IC50 de EPA;
b) DHA ([ ]s/48h): nível
de mRNA da survivina,
níveis de survivina e
proteína p53, ativação
da caspase-3 e
apoptose;
c) a relação entre p53 e
survivina e caspase-3 e
ptn survivina, nas
diversas [ ] /48h DHA.

a) toxicidade [ ] 50 à 200 μM DHA em Molt-4
- ↓ 82,2-25,9% viabilidade celular ↑ [ ] DHA;
- ↓ 84-30% n. células ↑ [ ] DHA;
- Δt 72h, [ ] 200μM DHA (p<0,01): ↓ ativ
metabólica - 73% inibição e↓ tx proliferação
celular - 86,6% redução;
- ↓ [ ] DHA: ↓ no valor IC50 (166,9 ±5 x 109 ±1,2) e
na inibição total de crescimento (347 ±8,1 x 226,5
±1,9) para 48h x 72h;
b) [ ] 200μM DHA/48h:
- ↓ 78,7% nível de mRNA da survivina;
- ↓ 36% no nível de survivina e ↑10,8x nível da
proteína p53;
- ↑ 3,6 x ativação caspase;
- ↑ 8% a 80,2% n. células apoptóticas conforme ↑ [
] DHA;
- DHA nas diversas [ ] /48h:
↑2,8 a 16,6x nas razões p53 /ptn survivina,
conforme [ ] DHA;
↑ 3,3 a 5,6x nas razões caspase-3/ptn survivina
conforme [ ] DHA;
- correlações significativas:
ativação da caspase-3 e os níveis da proteína p53
(r = 0,52) e apoptose (r = 0,84)

- DHA ação potente na
diminuição da viabilidade e
número de células Molt-4, e
correlacionada diretamente
com a concentração de
DHA.
- células tumorais se tornam
mais sensíveis à
citotoxicidade do DHA com o
aumento do tempo de
exposição .
- altas correlações entre o
grau de acúmulo de p53 e
inibição de survivina e com
apoptose em células Molt-4.
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Tabela 4: Conti.

Citação Objetivo Intervenção
Avaliação de

exposição Dados avaliados Resultados relacionados com n-3 Interpretação dos
resultados

Sam et al
(2018)

- investigar in
vitro [ ]s de
EPA (similares
níveis
plasmáticos
suplementaçã
o n-3/d) são
capazes de
direcionar a
expressão de
wt-p53 e
survivina com
indução da
ativação da
caspase-3 e
apoptose em
células LLA.
(células
Molt-4)

[ ] EPA: 50,
100, 150 e
200 μM*

a) ensaio de
proliferação WST-1 ([ ]
EPA/Δt 48 e 72h):
ensaios de atividade
metabólica e
proliferação;
b) ensaios ([ ] EPA/ Δt
48):
- contagem de células e
ensaios de viabilidade:
coradas com azul de
tripano
- RT-PCR: determinar
os níveis relativos de
mRNA de survivina;
- ELISA SANDWICH:
ptn survivina e ptn
wt-p53 intracelulares;
- ensaio de atividade da
caspase-3.
- análises de citometria
de fluxo: análise
apoptose.

a) toxicidade EPA:
viabilidade celular, n.
células, ativ
metabólica, taxa
proliferação celular e
IC50 de EPA;
b) EPA ([ ]s/48h): nível
de mRNA da survivina,
níveis de survivina e
proteína p53, ativação
da caspase-3 e
apoptose;
g) a relação entre p53
e survivina e caspase-3
e ptn survivina, nas
diversas [ ] /48h EPA .

a) toxicidade EPA células Molt-4 tratadas vs não
tratadas (48 e 72h):
- ↓ em 75,9 - 6,6% viabilidade celular conforme ↑ [
] EPA (p<0,01);
- ↓ (8,5x10(5) – 0,73x10(5)) n. celulas conforme ↑ [
] EPA (p<0,01);
- ↓ 2,3 (48h - p<0,05) e 3,8 (72h - p<0,01) x
atividade metabólica com 200μM EPA;
- ↓ 67,3 - 86,3% % tx proliferação celular com
200μM EPA (p<0,01);
- proliferação celular (48 x 72h): ↓ no valor IC50
μM EPA (144,8 ±3,5 x 106 ±0,9) e na inibição total
de crescimento (308,7 ±7,7 x 227,1±4,1 μM EPA) ,
b) [ ] 200μM EPA/48h:
- ↓15,1–64,4%nível de mRNA da survivina
conforme ↑ [ ] EPA;
- ↓ 69,5% [ ] 50μM EPA (melhor resultado) níveis
de survivina;
- ↑ de 1,9–20 vezes nível de p53 conforme ↑ [ ]
EPA (p<0,01);
- ↑ 1,3 – 6 x na ativação caspase-3 conforme ↑ [ ]
EPA (p<0,01);
- ↑ 9,8% a 81% células apoptóticas e ↑ 0,5% a 3%
células necróticas conforme ↑ [ ] EPA;
c) EPA nas diversas [ ] /48h:
↑ máx 29,7x nas razões p53 /ptn survivina [ ]
100μM EPA;
↑ 5,8x caspase-3/ptn survivina - [ ] 150μM EPA.
d) toxicidade de EPA cels PBMC (controle
saudável): pouco ou nada tóxico.

- EPA ação potente na
diminuição na viabilidade e
número de células Molt-4, e
ação se correlaciona
diretamente com a
concentração de EPA;
- células tumorais se tornam
mais sensíveis à
citotoxicidade do EPA com o
aumento do tempo de
exposição à subst.
- EPA induz da ativação da
caspase-3 por meio da
inibição da expressão da
survivina que parece ser
uma das vias moleculares
que levam ao efeito
apoptótico do EPA em
células Molt-4.
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Tabela 4: Conti.

Citação Objetivo Intervenção
Avaliação de

exposição Dados avaliados Resultados relacionados com n-3 Interpretação dos
resultados

Siddiqui
et al
(2001)

- estudar
efeitos
celulares e
moleculares
do DHA;
- explorar
papel das
proteínas
fosfatases na
apoptose
induzida por
DHA em
célula LLA.
(células
Jurkat)

- [ ]
individuais e
isoladas (0,
30, 60 e
90μM): DHA,
AA e OA em
Δt: 0, 24 e
48h.
- inibidores
de
serina/treoni
na fosfatase:
OAK, TYM e
CPM.

- viabilidade celular;
- ensaio Western
blotting: determinar
proteínas alvo;
- ensaio TUNEL e
citometria de fluxo:
detecção de
fragmentação de DNA;
- marcação de proteínas
com [32 P] orto-fosfato:
determinar o padrão de
proteínas fosforiladas /
desfosforiladas

- porcentagem de células
sobreviventes após
aplicação isolada de DHA,
AA, OA;
b) após aplicação de DHA:
- quantidade de
Caspase-3 e PARP
clivadas;
- porcentagem de células
sobreviventes após
aplicação DHA+inibidor de
Caspase-3;
- padrão de proteínas
fosforiladas e
desfosforiladas por PP1 e
PP2;
- porcentagem de células
sobreviventes após
aplicação DHA+inibidores
de PP1 e PP2;
- desfragmentação de
DNA

- célulasTratadas vs não tratadas
a) viabilidade celular Jurkat:
- ↓ 82% com 90μM DHA/48h (obs↓viabilidade já com 60
e 90μM /24h);
- ↓ 20% com AA e OA
b) ativação da caspase-3 em célula Jurkat:
- 90μM DHA/48h ativação da caspase-3 é dose/tempo
dependente;
- 60μM DHA/48h: 61% viabilidade celular DHA vs 88%
(DHA+inibidor caspase-3) p<0,001;
c) 90μMDHA/24h e DHA 60μM DHA/48 h: proteólise
PARP (fragmentos de PARP) .
d) DHA induz fragmentação de DNA (ensaio TUNEL):
70% das células apoptose 90μM DHA/ 48h.
e) DHA induz destruição celular por ativação da proteína
fosfatase (PP1 e PP2):
- 60μM DHA/48h +10 nM OAK - s/ efeito;
- 60μM DHA/48h +10nM-TMY ou +500pM CMT
permitiram viabilidade celular (p<0,001);
- 60μM DHA/48h: + ácido fosfatídico (inibidor PP1)
impediu destruição celular por DHA, evitou a clivagem
da pró-caspase-3 e a degradação da PARP; DHA+ ácido
lisofosfatídico (análogo inativo para PP1) ou DHA +
permetrina (análogo inativo CMT): não inibiram
destruição celular induzida por DHA;
- DHA causou a ativação de fosfatases celulares
resultando na desfosforilação de várias proteínas
celulares.
f) DHA induz apoptose celular (controle=céls c/DHA):
- clivagem/ativação caspase-3: TMY (36% controle vs.
68% TMY+DHA), CMT (36% controle vs. 70%
CMT+DHA) e AOK (36% controle vs. 44% OAK+DHA);
- inibição degradação de PARP: TMY (23% controle vs.
80%+DHA) e CMT (23% controle vs. 98%+DHA).

- DHA ação potente na
diminuição da viabilidade e
número de células Jurkat, e
ação se correlaciona
diretamente com a
concentração de DHA;
- células tumorais se tornam
mais sensíveis à
citotoxicidade do DHA com o
aumento do tempo de
exposição à substância.
- ↓ intensidades PTN
fosforilada na presença de
DHA não é devido às
diferentes quantidades de
proteínas em diferentes vias.
- DHA causa ativação de
fosfatases celulares e as
proteínas fosfatases do tipo
PP1 e PP2B desempenham
um papel na destruição
celular por apoptose,
induzida por DHA.
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Tabela 4: Conti.

Citação Objetivo Intervenção
Avaliação de

exposição Dados avaliados Resultados relacionados com n-3 Interpretação dos
resultados

Zhelev et
al (2016)

- investigar
DHA na
sensibilização
de linfócitos
leucêmicos à
drogas
anticâncer;
(células
Jurkat)
- encontrar
combinações
com efeito
citotóxico
sinérgico em
linfócitos
leucêmicos,
sem ou com
citotoxicidade
muito baixa
em relação a
linfócitos
normais;
- esclarecer o
papel das
ROS na
indução de
apoptose e
citotoxicidade
por tais
combinações.

IC20**: 12,5
μM DHA;
0,25 μM
palbociclib;
0,5 μM
PI-103; 5 μM
everolimus;
0,5 μM
lonafarnibe;
0,1 μM
ABT-737;
0,1 μM
doxorrubicin
a; 0,5 μM
bleomicina;
0,1 μM
AZD-7762;
0,01 μM
MLN-2238;
0,025 μM
MG-132; 10
μM
lomustina;
2,5 μM
cisplatina;
0,025 μM
BEZ-235;
0,01 μM
bortezomibe;
0,05 μM ou
0,01 μM de
barasertibe.

a) ensaio citotoxicidade
DHA (24, 48 e 72h)
b) seleção de DHA e
drogas (24, 48 e 72h)
c) avaliação efeito DHA,
droga selecionada e
DHA+droga selecionada
(24 e 48h):
- ensaio de viabilidade
celular
- ensaio ROS
intracelular de DHA e
drogas selecionadas;
- ensaio de
proteína-carbonila
(ensaio de Bradford);
- ensaio de apoptose.

- efeito citotóxico de
DHA e efeito sinérgico
de DHA+drogas na
proliferação células
Jurkat e linfócitos
normais;
- efeito DHA, droga
selecionada e
DHA+droga
selecionada sobre
viabilidade celular,
níveis intracelulares de
ROS e derivados de
proteína-carbonila, e
fragmentação de DNA
- sinergismo
DHA+drogas sobre
proliferação celular

a) citotoxicidade DHA (Δt 24, 48 e 72 h) células Jurkat e
Linf N:
- somente em Jurkat: 50μM DHA - ↓ 80% cels Jurkat;
- IC20 de DHA/48h =12,5 μM.
b) IC20 DHA + drogas (Δt 24, 48 e 72h céls Jurkat):
- citotoxicidade droga: 10-20%/Δt 24h e 20-30% /Δt 48 e
72 h;
- citotoxicidade DHA: 0 a 25%, dependendo Δt ;
- sinergismo citotoxicidade DHA + droga: 4 drogas efeito
sinérgicos + evidente, seleção de barasertibe (CA
sólidos) e everolimus (CA mama).
obs: 0,1 μM doxorrubicina+DHA/72hs: ↓n. céls (~
3,3x10(6) céls tratadas/ml vs ~ 4 x10(6) cels não
tratadas/ml, e apresentou efeitos antagônicos quando
DHA+droga em todos Δt
c) avaliação efeito DHA, droga e DHA+droga sobre
morte celular (Jurkat vs Linf N) após 48h:
- everolimus 0,5μM:
citotoxicidade: ~15% em Jurkat somente;
apoptose: Jurkat ~ 2x > Controle somente;
proteína-carbonila: sem efeito ambas linhagens;
ROS: leve aumento mas não significante Jurkat
- everolimus 0,5μM+c12,5 μM DHA :
citotoxicidade: ↑~ 30% em Jurkat somente;
apoptose: ↑ 3,5x em Jurkat somente;
PTN-carbonila: sem efeito ambas linhagens;
ROS: ↑~ 75% em Jurkat somente.
- barasertibe 10nM ou DHA (12,5 μM) separadamente:
sem efeito para viabilidade celular das linhagens;
- barasertibe 10nM +DHA:
citotoxicidade: ~ 40% em Jurkat somente;
apoptose: 5x Jurkat > Controle somente;
PTN-carbonila: ~ 25-30% Jurkat > Controle somente
ROS: 2,5x Jurkat > Controle somente.

- DHA efeito citotóxico sobre
células Jurkat e não sobre
linfócitos normais, in vitro.
- a combinação de DHA +
droga antineoplásica
demonstrou ter efeitos
citotóxicos sinérgicos e
também antagônicos in vitro,
sendo o sinergismo
aumentado conforme o
aumento do tempo de
exposição.
- o efeito citotóxico sinérgico
DHA + everolimus ou
barasertibe observado
somente em células Jurkat e
não em Linf N, é dependente
de ROS, e DHA tem papel
de modulador redox.
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Tabela 4: Conti.

Citação Objetivo Intervenção Avaliação de
exposição Dados avaliados Resultados relacionados com n-3 Interpretação dos resultados

Yoneza
wa et al
(2007)

- examinar o
efeito inibitório
de EPA e DHA,
normais e
conjugados, em
DNA pol e
topoisomerase;
- identificar
modelo ideal
para o estudo
dos mecanismos
moleculares que
inibem as
atividades pols e
topos e os
processos de
proliferação
celular para o
desenvolvimento
de novos
fármacos
anticâncer.
(células NALM-6
e HL-60)

[ ] individuais e
isoladas (0 a
50 μM): EPA,
DHA, cEPA e
cDHA

a) efeito de PUFA
normal e conjugado
na DNA polimerase
e na topoisomerase
de DNA;
b) influência de
cEPA e EPA sobre:
- hipercromia do
DNA de fita dupla;
- vários pols e outras
enzimas metabólicas
de DNA;
c) efeitos do cEPA
na inibição do
crescimento de
células/24h;
f) efeito de cEPA
(LD50) na
progressão do ciclo
celular e ciclinas;
g) efeito de cEPA
(LD50) na expressão
de proteínas de
checkpoint;
h) efeitos do cEPA
(LD50) na apoptose:
análise de
fragmentação do
DNA.

a) inibição de DNA
polimerase em pol
de rato e bezerro,
e análise cinética
da inibição;
b) inibição de DNA
topoisomerase I e
II;
c) ligação de cEPA
e EPA no dsDNA;
d) IC50**** de EPA
e cEPA em pols
(mamíferos, planta
e procarionte) e
enzimas
metabólicas de
DNA;
e) efeitos do cEPA
na inibição do
crescimento de
células/24h.
f) % de células em
cada etapa ciclo
celular (G0/G1, S,
G2, M)
g) expressão de
proteínas RPA
(PTN de replicação
A), ATR, p53, p21,
Chk1/2 e Cdc25A;
h) fragmentação
de DNA.

a) IC50 DNA polimerase por PUFA normal e conjugado:
- IC50 de pol α (bezerro): EPA= 31,6μM, DHA=38,0μM,
cEPA=14,5μM e cDHA=17,5 μM;
- IC50 de pol β (rato): cEPA= 32,1μM e cDHA=46,8 μM;
- inibição de Pols por cEPA > afidicolina (inibidor de pols α )
ou didesoxiTTP (inibidores de pol β).
b) inibição DNA topoisomerase por PUFA normal e
conjugado:
- inibição topo I: EPA = DHA (25μM) e cEPA = 1,0μM;
- inibição topo II: mesmo efeito
- topo I: IC50 cEPA= 0,5 μM, o mais forte
c) cEPA e EPA na hipercromia do DNA de fita dupla: não se
ligaram diretamente ao dsDNA.
d) EPA e cEPA em vários pols, topos e outras enzimas
metabólicas de DNA:
- inibiram significativamente as atividades de pols de
mamíferos, pols replicativos α, δ e ε, pol β relacionado ao
reparo e pol-γ mitocondrial;
- inibição Pol-γ humana mais forte (mamíferos testados): IC50
EPA= 23,9μM e IC50 cEPA = 11,0 μM;
- inibiram fortemente as atividades catalíticas dos topos I e II
humanos: IC50 EPA= 20 μM topo1 e IC50 cEPA = 0,5 μM
(topo I) e 2,5 (topo II);
- cEPA: inibidor de topos I (IC50= 0,5μM) e II (IC50=2,5 μM)
mais forte dos compostos testados e ~ 20x (topo I) e 4x (topo
II) mais forte que inibição de pols;
- IC50 de cEPA para topo I é menor valor qqr uma das
enzimas metabólicas de DNA testadas.
e) inibição do crescimento células cancerígenas/24h: LD50 de
cEPA: NALM-6 = 37,5μM e HL-60=12,5 μM;
OBS: [ ]s inibitórias de crescimento celular foram quase as
mesmas que o efeito inibidor de pols de mamíferos ao invés
de topos.
f) progressão ciclo celular LD50 cEPA / 24h:
- efeito na progressão:
NALM-6: ↑ de 32,9% para 47,6% células na fase G1 e ↓
53,8% para 37,1% na fase S;

- PUFAs não ligaram diretamente ao
dsDNA, sugerindo que eles inibem a
atividade replicação celular, ao interagir
com as enzimas, como pols e topos,
diretamente e inibem suas atividades.
- cEPA e EPA podem suprimir as
replicações do DNA mitocondrial e nuclear;
- o cEPA pode ser um inibidor potente de
pols e topos;
- cEPA bloqueia ciclo de G1 para um
estágio inicial da fase S em ambas as
células leucêmicas, e a proteína p53 nas
células pode não ser eficaz para a
regulação do ciclo celular, podendo ser
mais eficaz na inibição de pols do que
topos na célula, embora cEPA inibisse as
atividades de pols de mamíferos e topos
humanos e o efeito inibitório para topos
fosse mais forte do que para pols in vitro.
- A inibição das atividades pols e topos por
cEPA pode levar à tradução de proteínas
ciclinas, e então as ciclinas prenderam as
células cancerosas humanas na fase G1 /
S.
- a interrupção da transição G1 por cEPA
mostrou uma relação com a supressão da
proteína Cdc25.
- cEPA parou ciclo celular com
dependência Δt, talvez proteínas p53 e p21
estejam estado de repressão ativa em
células que pararam as bifurcações de
replicação do DNA e foram expressas com
a parada do ciclo celular;
- talvez o efeito de cEPA envolva
combinação de parada de crescimento e
morte celular, e a apoptose por cEPA levou
a uma via dependente de p53 e uma via
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HL-60: ↑ de 32,9% para 46,5% células na fase G1 e ↓ fases S
(53,8% para 44,6%) e G2 / M (13,3% para 8,9%).
ciclina A: não mudou em NALM-6 e leve ↓ HL-60; ciclina E : ↑
↑ e ciclina B: ↓↓ em ambas linhagens.
g) LD50 de cEPA e expressão de proteínas de checkpoint (a
jusante e a montante de p53):
- nas 2 linhagens: ↑ RPA70 e ATR (sinalizador de checkpoint),
dependente Δt, ↑ Chk1 e Chk2 fosforiladas (regulam o
checkpoint de replicação do DNA) e bloqueou a expressão da
proteína Cdc25A (a montante)
- NALM-6: não alterou p53 (inativa) e ↑ p53 fosforilada (ativa)
e p21, dependente Δt;
- HL-60: sem expressão de p53, p53 fosforilada ou p21.
h) apoptose: LD50 de cEPA dependente Δt.: formação de
escada de DNA (fragmentação) após 6h nas 2 linhagens.

independente de p53 (exemplo: receptor
de morte celular, espécies reativas de
oxigênio (ROS), e assim por diante).

[ ] = concentração; ↓ = diminuição; ↑ = aumento; Δt = período tempo; AA = ácido araquidônico; AB = ácidos butírico; AC = ácido cáprico; ACA = ácido caprílico; ACO = ácidos capróico; AE =
ácido elaidico; AG = ácido graxo; ALA = ácido alfa linolênico; AL = ácido láurico; AM = ácido mirístico; AP = ácido propiônico; APAL = ácido palmitoléico; AVA = ácido vacênico; cEPA = EPA
conjugado; cDHA = DHA conjugado; CMT = cipermetrina (bloqueador PP2B); DHA = ácido docosahexaenóico; dsDNA = DNA de fita dupla; EPA = ácido eicosapentaenóico; GLA = ácido gama
linolênico; IL-2 = interleucina -2; LA = ácido linoléico; Linf N= linfócitos normais; MUFAs = ácidos graxos mono-insaturado; n-3 = ômega-3; OA = ácido oleico; OAK = ácido okadaico bloqueador
de PP2A; PA = ácido palmítico; PMBC = célula mononuclear de sangue periférico; PUFA = ácido graxo poliinsaturado; RPA = proteína de replicação A; ROS = espécies reativas de oxigênio; SA =
ácido esteárico; SFAs = ácidos graxos saturados; SCFAs = ácido graxo de cadeia curta; TMY = tautomicina (bloqueador PP1); TUNEL = marcação final de dUTP mediada por desoxinucleotidil
transferase terminal.

* = níveis plasmáticos após a suplementação da dieta com diferentes quantidades de n-3 por dia, tendo como base: 2,4g e 4,8g/dia de n-3 (154 e 302,5 μM de EPA no
plasma humano) segundo os autores

** IC20: concentração que causa 20% de inibição da proliferação celular

***LD50 = dose necessária para matar 50% população celular
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5.3.1 Resultados dos estudos clínicos com humanos

a) Efeito do n-3 sobre toxicidade de droga antineoplásica

Dois estudos randomizados analisaram o efeito do n-3 sobre a toxicidade de

droga antineoplásica.

Elbarbary e colaboradores (2016) (7) conduziram um estudo duplo cego no

Egito, com 66 pacientes pediátricos (3-16 anos) em terapia de manutenção, e

investigaram o efeito do consumo diário e 1000 mg n-3, contendo 180 mg EPA e 120

mg de DHA, por 6 meses, sobre a hepatotoxicidade de metotrexato. O estudo

reportou que o grupo de pacientes que recebeu o suplemento apresentou

manutenção das funções hepáticas e das enzimas antioxidantes. Em relação ao

grupo controle (que não recebeu n-3), o grupo suplementado teve maiores

capacidade antioxidante total (TAC) e níveis de enzimas antioxidantes superóxido

dismutase (SOD) e glutationa peroxidase (GPX); e menores níveis das enzimas

hepáticas e de malondialdeído (MDA) de maneira significativa (p<0,001),

demonstrando que n-3 reduz o efeito hepatotóxico de metotrexato, por aumento dos

níveis de enzimas antioxidantes e redução da peroxidação lipídica. O MDA é um dos

vários produtos formados através da decomposição de certos produtos de

peroxidação lipídica primárias e secundárias. (102, 103)

No segundo estudo, El Amrousy e colaboradores (2021) (9) analisaram o efeito

do consumo diário de 1000 mg de n-3, também por 6 meses, sobre a

cardiotoxicidade precoce de doxorrubicina durante a terapia de indução de remissão

em 60 crianças portadoras de LLA. Relataram que em relação aos marcadores de

estresse oxidativo, os pacientes que foram suplementados com n-3 tiveram

significativa (p<0,05) redução dos níveis de MDA e aumentos dos níveis de

glutationa (Glut) e da enzima superóxido dismutase (SOD) e, quando comparados

aos pacientes não suplementados, apresentaram níveis menores de MDA (p<0,001)

e maiores de glutationa (p=0,004) e de SOD (p=0,0008).

A glutationa (tripeptideo e composto sulfurado) e a SOD (enzima) compõem

as principais vias antioxidantes celulares contra ação de ROS. A glutationa está
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profusamente distribuída em tecidos animais, vegetais e em microrganismos, existe

na maioria das células, e sua maior quantidade é encontrada no fígado. (104)

Em relação aos biomarcadores de lesão cardíaca (marcadores de lesão

celular miocárdica, disfunção ventricular e necrose de cardiomiócitos de diferentes

etiologias) troponina-I (TnI), creatina quinase MB (CK-MB) e peptídeo natriurético

cerebral N-terminal (NT-proBNP), El Amrousy e colaboradores (2021) (9) observaram

que os pacientes suplementados apresentaram menores níveis em comparação ao

grupo controle (p<0,001).

El Amrousy e colaboradores (2021) relataram que os resultados dos exames

ecocardiográficos demonstraram que o grupo suplementado apresentou alteração

não significativa no LV S e 2D-GLS (p>0,05), diferentemente do grupo controle, que

apresentou redução significativa (p<0,05) para ambos os parâmetros. O LV S e o

2D-GLS são parâmetros de exame ecocardiográfico que representam a função

sistólica, sendo LV S o pico da velocidade sistólica anular mitral e 2D-GLS a tensão

longitudinal global do ventrículo esquerdo.

Em seu estudo, El Amrousy e colaboradores (2021) observaram uma

correlação positiva significativa de cada um dos marcadores cardíacos (TnI, CK-MB,

NT-proBNP e 2D-GLS) com MDA, e negativa com Glut e SOD; além de correlação

positiva de LV S com Glut e SOD, e negativa de LV S com MDA.

El Amrousy e colaboradores (2021) não observaram efeito colateral ao n-3 no

grupo de tratamento, e demonstraram que n-3 reduz os efeitos cardiotóxicos de

doxorrubicina por:

- aumento de enzimas antioxidantes e de glutationa, substrato de algumas

dessas enzimas;

- e por redução de peroxidação lipídica, reduzindo os níveis de metabólitos

dessa peroxidação que demonstraram prejudicar a função cardíaca da porção

esquerda do coração, porção responsável pelo fluxo sanguíneo corporal.

b) Efeito do n-3 sobre os níveis de lipídios séricos

Um estudo prospectivo e outro retrospectivo de coorte, investigaram o

possível efeito de n-3 sobre lipídios séricos, uma vez que é comum alterações
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lipidêmicas em pacientes pediátricos em tratamento de LLA com corticosteróides e

L-asparaginase. (47,105)

O estudo prospectivo de Laumann e colaboradores (2020) (106) utilizou óleo de

peixe como fonte de n-3, fornecendo 2,4 ou 4,8g EPA e DHA conforme o peso

corporal do indivíduo, para 7 pacientes após a terapia de indução quando teve início

o tratamento com PEG-asparaginase, e comparou os resultados com um grupo

controle histórico de 22 pacientes. Os níveis de colesterol total (TC) e triglicérides

totais (TG) nos dias finais do tratamento foram menores entre os pacientes que

receberam n-3, em comparação com os níveis dos controles históricos, porém não

de forma significativa, demonstrando que talvez o n-3 do óleo de peixe tenha ação

sobre redução de lipólise.

Salvador e colaboradores (2018) (105) em um estudo retrospectivo com 41

pacientes pediátricos, avaliaram o uso de n-3 em combinação com acipimox, um

fármaco derivado da niacina utilizado como um agente hipolipidêmico, como

alternativa ao uso de fibratos orais no tratamento de hiperlipidemia causada pela

terapia para LLA. Foram 41 pacientes que apresentaram hiperlipidemia (TG> 500

mg/dL) durante a terapia de indução de remissão, dos quais nove não tiveram os

níveis de TG e TC normalizados após dieta com baixo teor de lipídios (TG> 1000

mg/dL e TC médio de 565 mg/dL). Estes nove pacientes passaram a receber

diariamente 1000 mg de n-3 e uma cápsula (250mg) de acipimox e 8 dentre eles

apresentaram normalização dos níveis séricos de TC e TG em alguns dias, com

poucos efeitos colaterais em comparação ao tratamento convencional com fibratos.

Fibratos e plasmaférese são as 2 estratégias mais comumente descritas na

literatura para reduzir hipertrigliceridemias, porém possuem efeitos adversos

profundos em crianças tratadas com quimioterápicos, por esse motivo os autores

utilizaram como agente hipolipidêmico um fármaco derivado de niacina.

Através de seu estudo, Salvador e colaboradores (2018) demonstraram que

n-3 associado a um fármaco hipolipidêmico reduz a hipertrigliceridemia e

hipercolesterolemia em pacientes pediátricos de LLA.

5.3.2 Resultados dos estudos in vitro

58



a) Estudos sobre efeito de EPA e DHA e outros AGs e PUFAS em linhagens

celulares de LLA humana

Dois estudos analisaram o efeito de vários PUFAs ou de AGs, contemplando

EPA e DHA, sobre linhagens celulares de LLA humana.

Ambika Devi e Das (107) analisaram os efeitos de vários PUFAs e IL-2

(interleucina 2) nos níveis de peróxidos lipídicos e radicais livres sobre a proliferação

de linfócitos humanos normais e anormais (células Molt-4, uma linhagem originária

de LLA -T de adulto). Referiram que os PUFAs (GLA, ALA, EPA, DHA, AA e LA)

apresentaram ação citotóxica sobre ambas as linhagens, com inibição do

crescimento celular dependente da dose, sendo a maior dose explorada de 20𝞵g de

cada PUFA isoladamente, com a qual obtiveram inibição celular, em ambas as

linhagens, de 85% com GLA (n-6) e aproximadamente 70% e 66% com EPA

respectivamente; tendo o DHA inibido 55% dos linfócitos normais e 43% de células

Molt-4. Ao analisarem o efeito dos PUFAs sobre a produção de IL-2, uma proteína

glicosilada produzida por linfócitos T que estimula a proliferação de linfócitos T

citotóxicos e células natural killer (NK), observaram um aumento da produção de

IL-2 nas células Molt-4 e uma redução na produção por linfócitos humanos normais,

resultados estes dependentes da dose de PUFA. Em concentrações de 20𝞵g de

EPA, as células Molt-4 produziram 100% de IL-2 em relação às células normais, e

DHA nesta mesma concentração, aumentou em 0,6 vezes a produção de IL-2 por

Molt-4 em comparação com os linfócitos normais.

Para ambas as linhagens, o efeito dos PUFAs quanto à citotoxicidade ou ao

estímulo da produção de IL-2, observado em Molt-4, ou inibição, observado em

linfócitos normais, em ordem decrescente, foi a mesma: GLA, ALA, EPA, AA, DHA e

LA, demonstrando que os PUFAs possuem ação citotóxica sobre linfócitos normais e

anormais específicos (Molt-4), e inibitória de produção de IL-2 em linfócitos normais,

e estimulatória nos linfócitos anormais, de maneira dependente da dose. EPA

apresentou maior efeito do que DHA para os parâmetros analisados, e GLA efeito

maior dentre todos os PUFAs analisados.

Lima e colaboradores (2002) (108) estudaram os efeitos citotóxicos de vários

AGs, inclusive PUFAs, não tóxicos em concentrações fisiológicas, em linhagens

leucêmicas: Jurkat (LLA-T pediátrica) e Raji (linfoma de Burkitt).
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De acordo com a Classificação de Neoplasias Mielóides e Leucemias Agudas

da OMS de 2008 a leucemia ou linfoma de Burkitt é uma neoplasia de célula B

madura, e as LLAs-B são neoplasias de células B imaturas. A conduta terapêutica

para leucemia/linfoma de Burkitt é a mesma utilizada para linfoma não-Hodgkin, e

diferente do tratamento para LLA. (39,41)

Os ácidos graxos pesquisados por Lima e colaboradores (2002) foram: (1)

PUFAs: DHA (C22: 6), EPA (C20: 5), AA (C20: 4), GLA (C18: 3) e LA (C18: 2); (2)

AGs monoinsaturados (MUFA): ácidos vacênico (C18: 1trans11), elaidico (C18:

1trans9), ácido oléico (OA) (C18: 1cis9) e palmitoléico (C16: 1); (3) AGs saturados

(SFAs): esteárico (C18: 0), palmítico (C16: 0), mirístico (C14: 0), láurico (C12: 0),

cáprico (C10: 0), caprílico (C8: 0) e ácidos capróico (C6: 0); e (4) AGs de cadeia

curta (SCFA): ácidos butírico (C4: 0) e propiônico (C3: 0).

Após 24 horas de incubação das células com cada um dos AGs isoladamente,

os autores relataram que os PUFAs apresentaram maior toxicidade para as duas

linhagens de leucemia em comparação aos demais AGs, tendo como ordem de

toxicidade DHA=EPA=AA=GLA e maiores que os demais AGs. Os resultados

apresentados demonstraram que a citotoxicidade é dose dependente. Na

concentração de 100𝞵M de DHA e EPA separadamente, 74% e 58,7% das células

Jurkat permaneceram com membrana intacta, respectivamente; e 30,5% das células

tratadas com DHA e 67,9% das células tratadas com EPA não apresentaram

fragmento de DNA. A linhagem celular Raji apresentou 41,8% e 92,1% de células

com integridade de membrana e 88,2% e 3,2% de células com DNA intacto para

100𝞵M de DHA e EPA, respectivamente. As concentrações individuais toleráveis por

ambas as linhagens foram de até 50𝞵M de DHA, EPA, AA e GLA isoladamente,

sendo que a linhagem de linfoma (Raji), apresentou tolerância máxima para 25𝞵M

de DHA, EPA ou AA.

Lima e colaboradores (105) reportaram que a toxicidade dos AGs parece

estar relacionada ao comprimento da cadeia de carbono e ao número de ligações

duplas, uma vez que os resultados de toxicidade em ordem decrescente foram:

DHA = EPA = AA = GLA = ácido esteárico = ácido palmítico> LA = ácido

palmitoléico> ácido vacênico = ácido láurico> OA > ácido elaídico> ácido cáprico>

ácido butírico> ácido caprílico = ácido capróico = ácido propiônico.
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Por esse estudo, Lima e colaboradores (108) demonstraram que PUFAs têm

ação citotóxica sobre as duas linhagens de leucemia humana, de maneira dose

dependente, sendo o efeito de DHA similares aos de EPA, e estes superiores aos

dos demais PUFAs e AGs. O efeito citotóxico de EPA e DHA é diferente para cada

uma das linhagens de leucemia. A tolerância das células Raji (linfoma) a esses

PUFAs é menor do que a das células Jurkat (LLA-T), 25 e 50𝞵M respectivamente; e

enquanto para a linhagem de Jurkat DHA promove maior degradação de DNA e EPA

tem efeito maior na redução da integridade de membrana celular; para a linhagem

de Raji é o inverso: EPA promove maior degradação de DNA, e DHA redução da

integridade da membrana. Para células Jurkat e Raji, doses de EPA ou DHA iguais

ou superiores a 100𝞵M promovem quebra de membrana (necrose) e fragmentação

de DNA (apoptose).

b) Estudos sobre efeito de EPA e cEPA em linhagens celulares de LLA humana

Em 2018, Sam e colaboradores (109) estudaram os efeitos apenas de n-3 EPA

sobre a expressão de p53 e survivina com indução da ativação da caspase-3 e

apoptose em células Molt-4 (LLA-T adulto), por serem células que expressam a

proteína p53 tipo selvagem (wt-p53), proteína p53 não mutada. As concentrações de

EPA utilizadas foram iguais às concentrações desse AG nos níveis plasmáticos

humanos, após a suplementação diária da dieta com diferentes quantidades de

ácidos graxos ômega-3 base: 2,4g e 4,8g/dia de w-3 PUFAs = 154 e 302,5 μM de

EPA no plasma humano).

A proteína p53 é produzida pelo gene supressor TP53, com papel central no

ciclo celular para manter a conservação da estabilidade genômica, impedindo as

mutações através da indução de apoptose e reparo do DNA, mantendo o ciclo

celular na fase G1/S (100,109-111). A survivina é uma proteína produzida por genes

inibidores de apoptose, é altamente regulada pelo ciclo celular sendo expressa na

fase G2/M do ciclo celular, com ação inibitória na ativação das enzimas caspases, e

está relacionada à LLA refratária e recidiva (109,110,112). A enzima caspase-3 pertence à

família das proteases do ácido cisteína-aspártico (caspase), e a ativação sequencial

de caspases tem papel central na execução da apoptose celular. (113)
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Sam e colaboradores (2018) reportaram que EPA teve pouco ou nenhum

efeito citotóxico sobre células sanguíneas mononucleares periféricas (PMBC)

normais. Diferentemente, sobre células Molt-4 foi observada toxicidade dependente

da dose, promovendo reduções significativas (p<0,01) da viabilidade celular (75,9%)

e no número de células. Após 48 e 72h de incubação com concentração máxima de

200𝞵M de EPA, foram observadas reduções significativas da atividade metabólica de

2,3 (p<0,05) e 3,8 (p<0,01) vezes, e da taxa de proliferação em 67,3% e 86,3%

(p<0,01), respectivamente. Também foram observadas reduções dependentes de

tempo na concentração de EPA necessária para causar 50% de inibição da

proliferação celular (IC50) (144,8 ±3,5 versus 106 ±0,9μM EPA), e na inibição total

de proliferação (308,7 ±7,7 versus 227,1±4,1 μM EPA) após 48 e 72 horas. Ao

analisarem os efeitos de EPA sobre survivina nas células tumorais, após 48h de

incubação, os autores identificaram que os níveis de mRNA da survivina e da

proteína survivina diminuíram conforme o aumento da concentração EPA, tendo na

concentração máxima de 200μM de EPA, 64,4% de redução nos níveis de mRNA, e

na concentração de 50μM de EPA o melhor resultado quanto à redução de survivina

(69,5%), sendo positiva a correlação (r=0,5) entre os níveis de mRNA de survivina e

os níveis da proteína survivina.

Sobre a proteína p53 e a atividade da caspase-3, Sam e colaboradores (2018)

constataram aumentos significativos (p < 0,01) nos níveis de proteína p53 (1,9 - 20

vezes) e na atividade de caspase-3 (1,3 - 6 vezes) nas concentrações de 50 a

200μM de EPA após 48 horas de incubação. Conforme o aumento das

concentrações de EPA, houve aumento também do número de células apoptóticas

em até 81%, e de células necróticas (máximo 3%).

Uma vez que a apoptose celular é resultante da proporção relativa da

expressão do proto-oncogene (gene que auxilia no crescimento/multiplicação

celular) e vários genes supressores de tumor; e a proporção de marcador

pró-apoptótico em relação ao marcador anti apoptótico pode determinar a resistência

das células à apoptose, os autores determinaram as razões relativas do supressor

de tumor wt-p53 para a survivina proto-oncogene, e do nível caspase-3 versus o

nível de survivina, após 48 horas de tratamento com diversas concentrações de EPA

em comparação com as células não tratadas. O aumento máximo na proporção
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wt-p53/survivina foi de 29,7 vezes com concentração de 100 μM de EPA, e na

relação nível de caspase-3 / nível de survivina foi de 5,8 vezes com 150 μM de EPA.

Por esse estudo de Sam e colaboradores (2018) (109), entende-se que EPA

tem ação citotóxica sobre células Molt-4, e não sobre PMBC, de maneira dose e

tempo dependente, com resultado apoptótico e necrótico. O tamanho da dose de

EPA para ser citotóxica está inversamente relacionada ao tempo de exposição

celular à substância. E o efeito apoptótico de EPA parece estar relacionado à

ativação da caspase-3 e inibição da expressão da survivina através da ativação da

proteína p53.

Yonezawa e colaboradores (2007) (114) investigaram o efeito inibitório de EPA e

DHA e seus conjugados cEPA e cDHA, sobre DNA polimerases (pols) e

topoisomerases (topos), em duas linhagens leucêmicas: células NALM-6, de LLA-B

de adulto que possui wt-p53; e células HL-60, de leucemia mielóide aguda de adulto

(LMA adulto), que é um mutante nulo de p53. Os ácidos graxos conjugados são

isômeros posicionais e geométricos com várias ligações duplas conjugadas. Os

ácidos graxos com ligações duplas conjugadas existem na natureza em algas

marinhas, como algas vermelhas e verdes, que contêm ácidos graxos conjugados

n-3 altamente insaturados: EPA conjugado (cEPA; 5Z7E9E14Z17Z-20:5), ácido

bosseopentaenóico (5Z8Z10E12E14Z-20:5) e ácido estelaheptaenóico

(4Z7Z9E11E13Z16Z19Z- 22:7). (114)

Durante o processo de replicação e transcrição celular, as enzimas

topoisomerases (topoisomerases I e II) catalisam mudanças no estado topológico do

DNA, inter-convertendo formas relaxadas e super enroladas, ou seja, promovem

desenrolamento da fita de DNA para permitir às enzimas polimerases que catalisem

a reação de polimerização de ácidos nucléicos, e depois promovem o enrolamento

novamente da fita de DNA. O desenrolamento da fita de DNA ocorre por quebra da

cadeia principal de açúcar-fosfato de uma (por topoisomerases tipo I) ou ambas

(através da topoisomerases tipo II) as fitas de DNA. Essa quebra transitória permite

que o DNA seja desenrolado e, ao final desses processos, as fitas de DNA são

novamente unidas. (101,100)

Yonezawa e colaboradores (2007) constataram que EPA e DHA e seus

conjugados, inibiram a atividade de pols e de topos de células eucarióticas, tendo os

conjugados cEPA e cDHA efeito inibitório mais forte. O IC50 de cEPA (14,5μM) e
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cDHA (17,5 μM) para pol-α de bezerro, e para pol-β de rato (cEPA = 32,1μM e cDHA

= 46,8 μM) foram quase metade dos valores de IC50 de EPA e DHA. EPA e cEPA

inibiram a atividade da DNA polimerase replicativos α, δ e ε, pol β (relacionado ao

reparo de DNA), e pol-γ mitocondrial de mamíferos, sendo o IC50 de cEPA de 11μM

para pol-γ .

Todos os compostos apresentaram efeito inibitório para topos I e II humana, e

cEPA mostrou-se o inibidor mais forte dentre os compostos testados, com IC50 de

2,5 para topo II e de 0,5 μM para topo I humana, sendo esse último o menor valor

entre qualquer uma das enzimas metabólicas de DNA testadas pelos autores. Os

autores sugeriram que EPA e cEPA inibem as enzimas ao interagir com elas, pois

identificaram que ambos os compostos não se ligam diretamente à fita dupla de

DNA.

Ao tratarem as células leucêmicas com EPA e cEPA, separadamente, por 24

horas, Yonezawa e colaboradores (2007) registraram que cEPA inibiu o crescimento

das duas linhagens celulares de maneira dependente da dose. A LD50 (dose

necessária para causar a morte de 50% população celular) de cEPA para NALM-6

(37,5μM) foi maior do que para HL-60 (12,5 μM), sendo quase as mesmas para o

efeito inibitório de pols de mamíferos ao invés de topos. Foi observada a

fragmentação de DNA após 6 horas de tratamento nas duas linhagens, e seu

aumento conforme o tempo de exposição das células às substâncias.

De acordo com entendimento de Bourdon e colaboradores (2013), todos os

eventos que provavelmente promovem a formação de células cancerígenas, como

um aumento anormal da proliferação, ativação de oncogenes, danos no DNA ou um

ciclo celular aberrante, levam a uma ativação de p53, um supressor de tumor que

impede a proliferação de células danificadas, e desencadeia a apoptose celular,

prevenindo a formação de câncer. (110)

O ciclo de replicação celular compreende fases distintas: na fase G1 (growth)

há o crescimento celular, seguido pela fase S (synthesis) em que ocorre a

duplicação do material genético. Após a fase S, a célula entra na fase G2 (growth)

período em que há a finalização da replicação do material genético e o reparo de

possíveis danos do DNA, para então ocorrer a Mitose (fase M) quando a divisão

celular é efetivada. (100)
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O ciclo celular é regulado pela ação coordenada de enzimas quinases, ou

cinases, dependentes de ciclina (cdks) em associação com suas proteínas ciclinas

reguladoras específicas. A proteína p21, considerada proteína supressora de tumor,

tem sua expressão regulada pela p53, e liga-se às ciclinas D e E, inibindo a ativação

das cinases dependentes de ciclinas (cdk) cdk 2 e cdk 4 na fase G1 bloqueando a

progressão das células nessa fase (111,115–117)

As ciclinas A e E estão relacionadas à transição da fase G1 para a fase S no

ciclo celular, possivelmente acionando o mecanismo quando a célula inicia a síntese

de DNA, uma vez que a ciclina A se acumula da fase G1 até a fase S, e a ciclina E

está presente desde o final da fase G1 até o início da fase S; e a ciclina B foi

associada ao mecanismo de transição G2 / M. (118,119,114,115)

Yonezawa e colaboradores (2007) estudaram o efeito de cEPA sobre a

progressão do ciclo celular a partir da LD50 de cEPA. Após 24 horas, observaram

uma retenção da população de células NALM-6 e HL-60 na fase G1, de 32,9% para

47,6%, e de 32,9% para 46,5% respectivamente; e redução nas fases S (53,8% para

37,1% nas células NALM-6 e 53,8% para 44,6% nas células HL-60); tendo somente

as células HL-60 apresentado redução da população na fase G2 / M (13,3% para

8,9%).

Ao analisarem se o efeito do cEPA no ciclo celular estava relacionado `a

expressão de ciclinas, Yonezawa e colaboradores (2007) relataram expressivos

aumento nos níveis de proteína ciclina E e redução da proteína ciclina B em ambas

as linhagens celulares, e leve diminuição nos níveis da proteína ciclina A em células

HL-60, e nenhuma mudança em NALM-6 com LD50 de cEPA.

Yonezawa e colaboradores (2007) analisaram o mecanismo de bloqueio de

cEPA em relação à presença ou ausência do gene p53, através das expressões das

proteínas e das vias de sinalização. Em ambas as linhagens leucêmicas, de p53

nulo (HL-60) e wt-p53 (NALM-60), o tratamento com os respectivos LD50 de cEPA,

não alterou os níveis de p53 (inativa) nas duas linhagens, mas nas células NALM-6

aumentou a expressão de p53 fosforilada, forma ativa da proteína, e de p21,

proteína inibidora de cds, de maneira dependente do tempo. Para ambas as

linhagens celulares foram observados aumento da expressão das proteínas de

checkpoint RPA70, (subunidade de 70 kDa de RPA), e da própria enzima de

checkpoint ATR, também de maneira dependente do tempo; aumento nos níveis de
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proteínas checkpoint quinase Chk1 e Chk2 fosforiladas (forma ativada), e bloqueio a

montante da expressão da proteína Cdc25A.

Os checkpoints desempenham um papel central na manutenção da

integridade genômica. São vias de transdução de sinal que coordenam a resposta

ao dano do DNA (DDR), evitando que a célula entre na fase de mitose

prematuramente, e promovendo o reparo do DNA e a progressão do ciclo celular. O

checkpoint de dano do DNA possui vários eixos para interromper o ciclo celular,

sendo os principais as proteínas quinase de checkpoint Chk1 e Chk2. A presença de

longas regiões de DNA de fita simples (ssDNA) revestido com RPA (proteína de

replicação A) em bifurcações de replicação, ativa a enzima de checkpoint quinase

ATR (ataxia-telangiectasia e proteína relacionada com Rad3) e esta aciona Chk1

que induz p53; e Chk2, que juntamente com Chk1 induz a degradação da enzima

fosfatase Cdc25A, promovendo a inibição de cdks, complementando a indução de

p53 e p21 na inibição de cdks para interromper o ciclo celular na fase G2/M, e

promover ou reparo ou apoptose celular. (119–123)

Yonezawa e colaboradores (2007) demonstraram que EPA e DHA e seus

conjugados cEPA e cDHA, suprimem a replicação de DNA mitocondrial e nuclear

nas duas linhagens de leucemia estudadas, possivelmente interagindo diretamente

com as enzimas pols e topos, inibindo suas atividades; e que EPA e cEPA

promovem fragmentação de DNA (sinal de apoptose) de maneira dependente do

tempo de exposição da célula à substância, sendo mais potente o efeito de cEPA.

Também evidenciaram que nas duas linhagens leucêmicas, cEPA tem ação na

replicação celular bloqueando a fase G1 em um estágio inicial da fase S,

possivelmente pela inibição de pols replicativos e topos, e redução de ciclina B. A

parada nesse estágio do ciclo celular mostrou relação com supressão da proteína

Cdc25, causada por aumento, dependente do tempo, da proteína RPA70 e da

enzima de checkpoint ATR; e aumento nos níveis de proteínas checkpoint quinase

Chk1 e Chk2. Provavelmente, a repressão de células HL-60 na fase G2/M,

observada neste estudo, foi em decorrência da redução da ciclina B.

A ativação de p53 e p21 de maneira dependente do tempo, em células de

NALM-6 a sugerem que cEPA tem ação sobre p53 e cascata de sinalização de

parada de ciclo celular.
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c) Estudos sobre o efeito de DHA sobre linhagens celulares de LLA humana

Três foram os estudos que pesquisaram o mecanismo de ação do ômega-3

DHA na citotoxicidade em células leucêmicas, tendo uma das pesquisas avaliado a

ação citotóxica do DHA associada à drogas antineoplásicas.

Siddiqui e colaboradores em 2001 (120), avaliaram o papel das enzimas

fosfatases na apoptose induzida por DHA em células Jurkat (LLA-T pediátrica).

As proteínas fosfatases (PP), assim como as quinases, têm papel regulador

na DDR, estando envolvidas na execução de diferentes etapas do processo de

reparo e promovendo a reentrada no ciclo celular após a restauração da lesão de

DNA (121,122). As PPs são classificadas em diferentes grupos com base em sua

sequência, estrutura e mecanismos catalíticos. O grupo de PP que desfosforilam

resíduos de serina e treonina são conhecidas como serina/treonina PP, dos quais as

mais estudadas são PP1, PP2A, PP2B e PP4. (121–123).

PP1 além de controlar o limiar de ativação da resposta do checkpoint de dano

ao DNA, age no reparo do DNA modulando diversos fatores da maquinaria do

mecanismo de reparo e tem papel central na recuperação do ciclo celular. (121,122,124).

PP2B também tem vários papéis importantes nas funções celulares, como a

regulação do ciclo celular efetuando o checkpoint G0/G1 via cdk4 (120). As

fosfatases PP1, PP2A e PP2B, estão envolvidas na promoção da apoptose por

ativação da molécula pró-apoptótica BAD. (123,125)

Siqquidi e colaboradores (2001) relataram que após o tratamento das células

com diversas concentrações de ácidos graxos DHA, AA e OA individualmente,

obtiveram uma redução de 82% na viabilidade celular com aplicação de 90μM de

DHA após 48 horas de tratamento, redução esta já detectada com 60μM após 24

horas; e redução de 20% na viabilidade celular após 48 horas de tratamento com AA

ou OA.

Ao analisarem os indicadores de apoptose caspase-3 e PARP (poliadenosina

difosfato-ribose polimerase - família de proteínas envolvidas em vários processos

celulares, como reparo do DNA, estabilidade genômica e morte celular programada),

Siddiqui et al (2001) (120) confirmaram a ativação da caspase-3 por clivagem

proteolítica da pró-enzima (forma inativa) para a forma ativa, após 48 horas de

tratamento das células Jurkat com 90μM de DHA, a qual se mostrou dose e tempo
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dependente; e pela significativa (p<0,001) melhora da viabilidade celular de células

tratadas com 60μM de DHA e inibidor de caspase-3 (88%) em relação às células

tratadas apenas com DHA (61%), após 48 horas de tratamento para ambos. A

proteólise de PARP, que é clivada após ativação da caspase-3, foi observada após

24 e 48 horas de tratamento com 90μM e 60 μM de DHA respectivamente. Houve

fragmentação de DNA após tratamento com DHA, aumento este dependente da

dose, tendo na concentração máxima estudada (90 μM de DHA) ocorrido a apoptose

de 70% das células.

A ativação das PP1 e PP2 por DHA foi demonstrada pelo aumento

significativo (p<0,001) da viabilidade das células Jurkat tratadas por 48 horas, com

60μM de DHA e inibidor de PP1 ou de PP2B; e confirmada de forma significativa

(p<0,001) pela anulação da inviabilidade celular causada por DHA, por ação de

ácido fosfatídico e cipermetrina (CMT), análogos ativos de inibidores de PP1 e PP2B

respectivamente, e pelo não impedimento da destruição celular induzida por DHA,

pelos análogos inativos ácido lisofosfatídico (inativo para PP1) e permetrina (análogo

inativo da cipermetrina): 6% (15μM DHA e ácido fosfatídico) e 76 % (15μM DHA e

ácido fosfatídico) de viabilidade celular após 2 horas de tratamento, e 38% (60μM

DHA e permetrina) e 84% (60μM DHA e cipermetrina) de viabilidade celular após 48

de tratamento.

Os resultados de Siddiqui e colaboradores (2001) indicam que a apoptose

celular induzida por DHA, ocorre por ativação de caspase-3 e degradação de PARP

via ativação de PP1 e PP2B. Células tratadas com 60μM de DHA e que receberam

inibidores de PP1 e PP2B apresentaram pouca clivagem da caspase-3, sendo o

efeito de tautomicina (TYM) (36% controle vs. 68% DHA e TYM) e CMT (36%

controle vs. 70% CMT e DHA). Resultados similares foram obtidos para a

degradação de PARP por ação eficaz de TMY (23% controle vs. 80% TMY e DHA) e

CMT (23% controle vs. 98% CMT e DHA). Para ambos os experimentos também foi

testada a ação do ácido okaido (AOK) um inibidor de PP2A, que se mostrou ineficaz

para inibir a clivagem de caspase-3 (36% controle vs. 44%c/ OAK e DHA), e com

ação fraca (23% controle vs. 38% AOK e DHA) para evitar degradação de PARP.

Siddiqui e colaboradores (2001) (123) demonstraram que DHA tem ação

citotóxica potente e tempo dependente em células Jurkat, por apoptose. Os

resultados sugerem que através da ativação das enzimas fosfatases PP1 e PP2B
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por DHA, a enzima caspase-3 é ativada, promovendo a degradação de PARP e

levando a célula a entrar em apoptose.

Em 2016, Zhelev e colaboradores (65) estudaram a sensibilização por DHA de

células Jurkat à fármacos antineoplásicos para encontrar uma possível combinação

de efeito citotóxico sinérgico entre ambos, com menor efeito sobre linfócitos normais,

além de esclarecer o papel dos ROS na indução de apoptose e citotoxicidade por

tais combinações. Reportaram que somente as células Jurkat apresentaram

citotoxicidade ao DHA e, que na concentração de 50μM de DHA por 24 a 72 horas,

essas células leucêmicas tiveram uma redução de 80% na sua viabilidade celular, e

os linfócitos normais não foram afetados; e que a concentração necessária de DHA

para causar 20% de inibição na proliferação das células Jurkat (IC20) foi 12,5μM.

Dentre os fármacos antineoplásicos convencionais e de nova geração (à

época), os Zhelev e colaboradores testaram 15 fármacos antineoplásicos

isoladamente e em associação com DHA na concentração IC20, quanto aos efeitos

sinérgicos e antagônicos no tratamento das células Jurkat. A citotoxicidade dos

fármacos (10-30%) e DHA (0 a 25%) foi dependente de tempo; e o sinergismo de

citotoxicidade entre ambos os compostos capaz de superar os efeitos antagônicos

sobre as células Jurkat, foi mais evidente para 4 drogas: barasertibe, everolimus,

lonafarnibe e palbociclibe (fármacos de terapia alvo), de maneira tempo dependente,

nenhuma delas utilizadas para tratamento de LLA. A associação de DHA com

doxorrubicina, fármaco utilizado para tratamento da LLA, apresentou redução no

número de células leucêmicas (3,3x106 células tratadas com DHA e doxorrubicina e

4x106 células tratadas somente com DHA) somente após 72 h de tratamento, porém,

com efeitos antagônicos ainda superiores a possíveis efeitos sinérgicos citotóxicos

dos dois compostos, sobre as células leucêmicas.

Zhelev e colaboradores (2016) estudaram ainda a citotoxicidade e os efeitos

sobre geração de ROS, de barasertibe e everolimus isoladamente e em associação

com o DHA, sobre as linhagens celulares Jukat e linfócitos normais, e observaram

que após 48 horas de tratamento das células Jurkat com Everolimus (0,5μM)

associado ao DHA (12,5μM), houve aumento da citotoxicidade (15% para 30%),

aumento da indução de apoptose (2 para 3,5 vezes o nível do controle), e aumento

também na produção de ROS (75% do nível de controle). Everolimus sozinho ou

associado ao DHA não afetaram os linfócitos normais quanto aos parâmetros
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analisados, incluindo os níveis de produtos de proteína carboxila (marcadores de

estresse oxidativo) de ambas as linhagens. Os produtos mais comuns de oxidação

de proteínas em amostras biológicas são os derivados de proteína-carbonila de

prolina, arginina, lisina e treonina, que são quimicamente estáveis   e servem como

marcadores de estresse oxidativo.

O tratamento das células Jurkat e linfócitos normais com barasertibe (10nM)

ou DHA (12,5μM) isoladamente, por 48 horas, não apresentou efeito para a

viabilidade celular; e a associação dos dois compostos também não afetou os

linfócitos normais, mas em relação ao controle, promoveu sobre as células Jurkat

um aumento de 40% de citotoxicidade, e induziu apoptose (5 vezes) e produção de

ROS (2,5 vezes) maiores que o nível de controle, e aumento de 25-30% nos

produtos de proteína carboxila.

Com base nos resultados do estudo de Zhelev e colaboradores (2016),

supõe-se que in vitro, DHA tem efeito citotóxico dose e tempo dependentes, sobre

células Jurkat, com dose que não prejudica os linfócitos normais. A associação de

DHA com quimioterápicos têm efeitos citotóxicos antagônicos e sinérgicos sobre

diferentes linhagens celulares de leucemia, com aumento do sinergismo conforme

aumento do tempo de exposição para alguns quimioterápicos. O sinergismo de DHA

e algumas drogas antineoplásicas específicas (everolimus e barasertibe) sobre o

efeito citotóxico, induziu ao aumento de ROS e do estresse oxidativo, resultando na

apoptose das células leucêmicas somente, protegendo as células normais.

Sam e colaboradores, em 2017 (10), estudaram os efeitos de DHA sobre

caspase-3, survivina e p53 em células Molt-4 (LLA-T adulto). Nas concentrações de

DHA estudadas (50 - 200μM) foram observadas reduções significativas na

viabilidade celular (82,2 para 25,9%, p<0,01) e no número de células (84 para 30%,

p<0,05) após 48 horas de tratamento, com dependência da dose e tempo de

exposição ao composto.

O DHA apresentou efeito inibitório significativo (p<0,01) e dependente da

dose e tempo, na atividade metabólica e na taxa de proliferação celular das células

Molt-4, tendo os valores máximos de inibição 73% e 86,6%, respectivamente, sido

obtidos após 72 horas de tratamento com a maior concentração estudada (200μM).

Foram dependentes do tempo também, as reduções da concentração para inibição

total de crescimento celular (347 ±8,1 após 48 horas e 226,5 ±1,9 após 72 horas) e a
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IC50 (166,9 ±5 μM após 48 horas e 109 ±1,2 μM após 72 horas). Após 48 horas de

tratamento das células Molt-4 com as diversas concentrações de DHA (50 a 200μM),

foi observado que o aumento da concentração de DHA foi seguido por aumento no

número de células apoptóticas (8 para 80,2%).

O efeito de DHA sobre os níveis de mRNA survivina, proteína p53 e ativação

de caspase-3, demonstrou ser dependente da dose, e os resultados máximos foram

obtidos na maior concentração estudada (200μM). Após 48 horas de tratamento

houve redução de 78% nos níveis de mRNA da survivina (p<0.01) e de 36% no nível

de survivina. Também foram observados aumento de 10,8 vezes no nível intracelular

da proteína p53, e de 3,6 vezes na ativação da caspase-3. Conforme o aumento da

concentração de DHA, houve aumento de 2,8 a 16,6 vezes na razão p53 e survivina,

e de 3,3 a 5,6 vezes na relação caspase-3 e survivina, com correlação significativa

(r=0,52) da ativação da caspase-3 com os níveis de proteína p53 e com apoptose

(r=0,84).

O estudo de Sam e colaboradores (2017) (10) possibilita considerar que para

células Molt-4, DHA tem ação citotóxica dependente da dose e tempo, promovendo

apoptose por ativação de caspase-3, por aumento dos níveis de p53 e inibição de

survivina.
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6. Discussão

As revisões de escopo consistem em sintetizar, de uma maneira sistemática,

as evidências de pesquisas, para desenhar a literatura existente sobre determinado

tema em termos de natureza, características e volume. (4) Com essa metodologia

podemos identificar a extensão das provas disponíveis sobre um determinado

conceito ou questão, e avaliarmos a necessidade ou viabilidade de empenho de

esforços em pesquisa sobre o tema revisado.

A partir desta revisão de escopo, foi possível constatar que a literatura sobre

uso de n-3, ou qualquer um de seus componentes (EPA, DHA, ALA) para LLA é

escassa, principalmente quando se trata de LLA pediátrica.

Foram 6 os artigos de revisões sistemáticas ou de escopo, encontrados por

esta revisão, que trataram sobre o uso de n-3 e cânceres, e também pouco ou nada

apresentaram sobre o tema n-3 e LLA e/ou leucemias de maneira geral,

demonstrando que ainda há muito a ser explorado. (11,47,51,126–128)

6.1  N-3 em estudos in vitro

Em nossos resultados, constatamos que os estudos in vitro sugerem que

tanto EPA quanto DHA têm ação citotóxica sobre algumas linhagens celulares de

LLA, de maneira dose e tempo dependente. (10,65,107–109,114,120)

As diferenças da dose de efeito de EPA (20 𝞵g, 25 μM, 100 μM 200μM) e de

DHA (12,5 𝞵M, 60 μM, 100 μM, 200 𝞵M), utilizadas nos estudos in vitro são grandes,

sendo necessário ainda determinar uma faixa menor ou valor exato da dose de

efeito, assim como a dose máxima tolerável ou adequada para células não mutadas,

uma vez que os estudos que utilizaram células normais (não leucêmicas, não

mutadas) como controle, apresentaram resultados opostos quanto ao efeito

citotóxico destes compostos sobre estas células. (10,65,107–109,114,120)

Os mecanismos de ação de citotoxicidade apoptótica dos n-3 EPA e DHA

parece envolver a ativação de p53 e caspase-3, com inibição de survivina, em todas

as linhagens de LLA estudadas, conforme resultado da maioria dos estudos.
(10,109,114,120) Também foram demonstradas ativação de apoptose por ação de enzimas



fosfatase PP1 e PP2B; e por inibição de enzimas polimerases e topoisomerases

nucleares e mitocondriais. (114,120) Foi observado por Sam e colaboradores (2018)

uma pequena porcentagem (3%) de células necróticas em uma linhagem de LLA-T

de adulto (Molt-4), após a intervenção com EPA. (109)

Lima e colaboradores (2002) demonstraram que os efeitos apoptóticos de

EPA e DHA diferem quanto à estrutura celular afetada: em célula Jurkat (LLA-T

pediátrica) EPA parece ter maior ação sobre desestruturação de membrana celular

enquanto DHA tem maior ação sobre fragmentação de DNA; ocorrendo o inverso em

células Raji (linfoma de Burkit). (108)

O estudo de Yonezawa e colaboradores (114) demonstrou que o conjugado

cEPA, que é uma substância naturalmente encontrada em algas marinhas verdes e

vermelhas, tem ação citotóxica mais potente que os demais n-3 sobre células

específicas de LLA-T pediátrica e de LMA, sendo a ação superior até mesmo à de

cDHA, um conjugado de DHA que não é encontrado na natureza. O cEPA

demonstrou promover parada do crescimento celular com indução de apoptose, com

mecanismo de ação sobre enzimas polimerases e topoisomerases nucleares e

mitocondriais; e desencadeando ativação de p53 e p21, com degradação de Cdc25

por ação de Chk1; e retenção das células Jurkat na fase G1/S do ciclo celular.

As diferenças de efeito de EPA e DHA sobre as linhagens celulares de

leucemias: linfoma de Burkitt (células Raji), LMA (células HL-60) e as demais LLAs

de linhagens pediátrica e de adulto, demonstraram não ser possível, por enquanto,

generalizar os resultados de efeitos destes n-3 para as leucemias como um todo.
(10,65,107–109,114,120)

Os experimentos in vitro de Zhelev e colaboradores em 2016 demonstraram

que a associação de DHA com fármacos antineoplásicos tem efeitos citotóxicos

antagônicos e sinérgicos sobre as células cancerígenas, demonstrando que o

sinergismo de DHA com alguns quimioterápicos ocorre de maneira dependente do

tempo. DHA demonstrou ter ação citotóxica sinérgica com barasertibe e everolimus

sobre as células leucêmicas de LLA-T pediátrica, induzindo o aumento de ROS e do

estresse oxidativo, resultando na apoptose nas células leucêmicas somente, e

protegendo as células normais. (65) Interessante observar que estes fármacos

antineoplásicos não contemplam o escopo de tratamento da LLA, e sim do

tratamento de câncer de mama (everolimus) e cânceres sólidos (barasertibe).
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Quando DHA foi associado à doxorrubicina, fármaco que faz parte do escopo de

quimioterápicos para o tratamento de LLA, foi observado efeito citotóxico antagônico

à droga antineoplásica sobre as células de LLA-T pediátrica.(65)

6.2  N-3 em estudos clínicos

Os estudos clínicos com n-3 em LLA pediátrica, em sua maioria, trabalharam

com dose de 1g de n-3, a maioria sem especificar a quantidade ou proporção de

EPA e DHA que compunham a dose. (7,9,105,106) Este resultado de posologia é

semelhante ao encontrado por Newell e colaboradores (2021), que em seu trabalho

de revisão de escopo sobre suplementação de n-3 durante tratamento de cânceres,

encontraram que 77% dos estudos forneceram 2g ou menos de n-3 por dia.

Diferentemente dos estudos in vitro de Zhelev e colaboradores (65), os

resultados dos dois estudos clínicos que analisaram a ação de n-3 com os

quimioterápicos metotrexato ou doxorrubicina durante tratamento de LLA em

pacientes pediátricos, demonstraram redução da hepatocitotoxicidade do

metotrexato quando associado com 1g de n-3 com proporção de 1,5:1 de EPA e

DHA respectivamente, durante terapia de manutenção no estudo de Elbarbary e

colaboradores (2016) (7); e redução da cardiocitotoxicadade precoce induzida por

doxorrubicina quando associado a 1g de n-3 durante terapia de indução, no estudo

de El Amrousy e colaboradores (2021) (9); sem comprometimento do tratamento

quimioterápico, ou seja, sem interferir na ação citotóxica desses fármacos sobre as

células leucêmica em ambos os estudos. (7,9) Os autores dos dois estudos

reconhecem que a amostra pequena (média de 60 pacientes) é uma limitação dos

seus estudos, tendo El Amrousy e colaboradores (2021) esclarecido que devido ao

curto período de intervenção (6 meses) não foram avaliados os efeitos tardios da

doxorrubicina.

O mecanismo de redução da citotoxicidade nos hepatócitos e nas células

cardíacas abrange o sistema antioxidante celular aumentando os níveis de enzimas

antioxidantes SOD e glutationa, e diminuindo os níveis de peroxidação lipídica MDA;

sem interferir negativamente no resultado do tratamento quimioterápico nas fases de

indução e manutenção. (7,9) Importante mencionar que durante a terapia de indução o
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paciente recebe doses maiores de quimioterápicos em comparação à terapia de

manutenção.

Cabe ressaltar que o MDA é um dos biomarcadores de estresse oxidativo

mais frequentemente medidos, nomeadamente de peroxidação lipídica. Geralmente

não pode ser considerado como um índice diagnóstico da ocorrência/extensão de

peroxidação lipídica, formação de hidroperóxidos graxos ou lesão oxidativa em

lipídios teciduais, e, especialmente em sistemas biológicos, são necessários dados

correlativos de outros índices de formação e decomposição de peróxido de gordura.
(102,103)

Clinicamente, a associação de n-3, na dose de 1g, com um fármaco

hipolipemiante de base de niacina, demonstrou resultados positivos sobre redução

de hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia durante terapia de indução em 9

pacientes pediátricos com LLA, conforme estudo de Salvador e colaboradores

(2018). (126) Porém, no estudo de Laumann e Iversen (2020) (106) , o n-3 foi

administrado isoladamente, na forma de óleo de peixe com dose elevada (2,4 a

4,8g) de EPA com DHA, e foi observada uma tendência de redução dos níveis

séricos elevados de triglicerídeos e colesterol total de pacientes pediátricos com LLA

após terapia de indução, quando o tratamento com PEG-asparaginase foi iniciado.
(106) Em seu estudo, Laumann e colaboradores (2020) reconhecem que o estudo foi

limitado pelo pequeno tamanho da amostra (7 pacientes) e pelo uso de controle

histórico.

Mediante os estudos analisados nesta revisão, há que se destacar a

importância de estudos clínicos ou experimentais bem delineados que forneçam

informações básicas sobre o uso do n-3 na LLA e que ainda não foram respondidas.

Primeiramente, muitos dos estudos analisados não forneceram informações

sobre a origem (fonte e fornecedor) e o nível de pureza dos ômegas utilizados –

questão fundamental para segurança do próprio paciente devido à contaminação do

n-3 por mercúrio, o que pode acarretar problemas futuros ao paciente. Atualmente

existem técnicas moleculares de purificação e certificações para o uso de n-3 livre

de mercúrio. Por isso, é mandatória a utilização de n-3 com alto grau de pureza

(grau farmacêutico), com certificações internacionais de pureza.

Em segundo lugar, a ausência de controles com células saudáveis em parte

dos estudos experimentais in vitro, bem como controles com linhagens celulares
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saudáveis e leucêmicas para as soluções das bases de diluição dos AGs (PUFAs,

n-3 etc) possibilitam viés de resultados.

Em terceiro lugar, é necessário padronizar nos estudos com humanos qual a

forma e composição de n-3, com atenção aos compostos utilizados, já que os

estudos analisados não fizeram menção ou não demonstraram preocupação em

discriminar qual forma poderia ter uma ação mais benéfica como adjuvante no

tratamento da LLA, tendo somente Elbarbary e colaboradores (2016)(7) informado a

proporção de EPA/DHA (1,5:1) que compunha n-3 utilizado na suplementação.

Do ponto de vista farmacológico, os estudos não apresentaram informações

básicas quanto à relação dose-resposta para o estabelecimento da dose terapêutica

e a duração do tratamento – etapas fundamentais para a introdução de um fármaco

no tratamento de uma patologia, mas também de um nutracêutico como adjuvante

terapêutico, sem ainda considerarmos questões como segurança de dose máxima e

reações alérgicas. A variabilidade de resposta individual também é outro fator a ser

considerado.

Há a necessidade de estabelecimento da correspondência ou equivalência

das doses de EPA e/ou DHA ou seus conjugados, utilizadas nos estudos in vitro,

com as doses para indivíduos. Apenas Sam e colaboradores (2018) (106) mencionam

que as doses de EPA utilizadas em seu estudo seguiram a linha de base da

concentração de EPA no plasma humano e seus níveis plasmáticos após

suplementação de n-3, demonstrados pelo estudo de Fahrmann e colaboradores

(2013). Em seu estudo sobre inibição de fator nuclear kappa B (NFκB) por n-3 em

leucemia linfocítica crônica, com amostra final de 6 indivíduos, Fahrmann e

colaboradores (2013) identificaram que em dietas sem suplementação de n-3, a

linha de base de concentração plasmática de EPA e DHA são 79 μM e 69 μM

respectivamente, e que com o consumo de 2,4 e 4,8 g/dia de n-3 em forma

farmacêutica (cápsula), a concentração plasmática de EPA e DHA apresentam faixa

de 154 - 302 μM (EPA) e 138 - 205 μM (DHA). (129) A dose suplementar de n-3 no

estudo de Fahrmann e colaboradores (2013) é muito superior às doses utilizadas

nos estudos clínicos (1g) que compõem esta revisão, exceto ao estudo de Laumann

e Iversen (2020) que utilizou a mesma dosagem, porém sob a forma de óleo de

peixe líquido. Importante ressaltar que a composição do n-3 do estudo de Fahrmann

e colaboradores (2013), não é citada quanto à proporção de EPA:DHA.
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O baixo poder (tamanho da amostra) também é fator limitante dos estudos

clínicos, principalmente entre aqueles que relatam provável ação hipolipemiante do

n-3, associado ou não a um fármaco hipolipemiante, em pacientes pediátricos com

LLA durante o tratamento da leucemia.

Por fim, a presente revisão abre muitas questões a serem descortinadas na

literatura e que precisam ser respondidas em estudos in vitro e in vivo pré-clínicos

sistemáticos para posterior aplicação em pacientes dentro dos limites de segurança

e eficácia.
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7. Conclusões

De modo geral, esta revisão de escopo sugere que a pesquisa para uso de n-3,

DHA e/ou EPA no tratamento de LLA em pacientes pediátricos está ainda em

estágio inicial, dado o limitado número de estudos identificados, tanto no que tange a

carcinogênese e/ou o tratamento da doença no âmbito pediátrico.

Essa revisão mostrou que:

1. Onze artigos foram resgatados na literatura tratando sobre o tema,

abrangendo estudos experimentais in vitro (N=7) e estudos clínicos com pacientes

pediátricos com LLA (N=4).

2. As respostas quanto ao uso de n-3 e/ou EPA e/ou DHA para abordagem do

tratamento na LLA pediátrica sugerem que EPA e DHA e cEPA, um conjugado de

EPA, têm ação citotóxica apoptótica em algumas linhagens de LLA, inclusive

pediátricas, de maneira dependente de dose e tempo, e EPA talvez tenha também

ação necrótica sobre algumas linhagens. O n-3 parece ter ação protetora sobre

cardiomiócitos com relação à doxorrubicina, e sobre hepatócitos com relação ao

metotrexato, através de inibição de estresse oxidativo nessas células, por ativação

de enzimas antioxidantes, sem prejuízo da ação do quimioterápico sobre as células

leucêmicas.

Com base nos resultados obtidos, o n-3 aparentemente não demonstra

estimular ou induzir a evolução LLA, tendo ação citotóxica sobre algumas linhagens

de LLA, demonstrando ação protetora do paciente contra efeitos da medicação

utilizada no tratamento.

Fazem-se necessários estudos futuros sobre dose máxima tolerada, e sobre

dose-resposta quanto à redução da citotoxicidade dos fármacos utilizados no

tratamento, para os pacientes, sem prejudicar o tratamento; além de investigação

mais profunda dos mecanismos de ação envolvidos, visto que os PUFAs exercem

ação contraditória em algumas células tumorais específicas.
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