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RESUMO

Introdução:

Fatores

neurohormonais

e

metabólicos

associados

aos

procedimentos bariátricos são o foco no tratamento cirúrgico do diabetes
mellitus tipo 2 (DM2), com efeitos sobre a produção de insulina e no
metabolismo glicídico e lipídico. Apesar de níveis glicêmicos mais baixos após
Interposição Ileal Isolada (III), em ratos euglicêmicos, as alterações morfológicas
do pâncreas não foram estudadas. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos
ponderais, metabólicos e na morfologia pancreática após III. Métodos: Estudo
experimental com 24 ratos machos adultos Wistar, normais, distribuídos no
Grupo Interposição (GI), submetidos a III e no grupo Sham (GS), submetidos à
operação simulada. Foram mensurados peso e o consumo alimentar da 13a a
21a semana de vida, 8 semanas de pós-operatório(PO), quando foi realizada a
eutanásia. Parâmetros bioquímicos e o teste de tolerância insulínica (ITT) foram
mensurados antes da cirurgia e na eutanásia. Foram efetuadas as medidas de
tecido pancreático e de ilhotas de Langerhans, além da contagem de células
beta e não marcadas por imunohistoquímica. Resultados: Não houve diferença
entre os grupos na evolução do peso corpóreo, no consumo alimentar, nas
dosagens bioquímicas e no ITT. Na análise dos momentos em cada grupo, na
eutanásia, o GI apresentou níveis mais elevados de insulinemia (p=0,01) e HDLcolesterolemia (p<0,01) e colesterolemia total mais baixa (p=0,04), enquanto o
GS apresentou glicemia (p=0,01) e trigliceridemia (p<0,01) mais elevadas. O ITT
não apresentou diferença. Observou-se resultados semelhantes para os dois
grupos na relação entre a área de ilhotas e área de pâncreas (p=0,37), na
relação do número de células beta por área de ilhota (p=0,18) e área de
pâncreas (p=0,47) e no percentual de células beta (p=0,38). Discussão: Não foi
demonstrado que a III tem efeitos adversos sobre a morfologia do pâncreas
endócrino e foi benéfico para o metabolismo glicídico e lipídico. Assim, a III
poderia representar uma técnica operatória para o tratamento de DM2 em
pacientes com IMC normal. Conclusão: Em ratos normais, a interposição ileal
não influencia na população de células beta e induz alterações benéficas no
metabolismo da glicose e lipídios.
xiii

ABSTRACT

Introduction: Neurohormonal and metabolic factors associated with bariatric
procedures are a focus in the surgical treatment of diabetes mellitus type 2
(DM2), with effects on insulin production and metabolism of glucose. Although
there was improvement in glucose tolerance in euglycemic rats after Isolated
Ileal Interposition (III), morphology of the pancreas have not been studied. The
objective of this study was to evaluate the III effects on weight, food intake,
metabolism and morphology of pancreas. Methods: Experimental study with 24
normal adult male Wistar rats distributed in interposition group (IG), submitted to
III and in sham group (SG), submitted to sham operation. It was measured the
body weight and the food intake, weekly, from 13th to 21st week of life, 8 weeks
postoperatively (PO), where euthanasia was performed. Fasting biochemical
measurements and insulin tolerance test (ITT) were performed before surgery
and euthanasia. It was measured area of pancreas and islets of Langerhans, in
addition to beta-cell and not marked cell count, by immunohistochemistry.
Results: There was no differences between groups in the evolution of body
weight, food intake, on the biochemical and ITT. In the analysis of moments in
each group, in euthanasia, the IG presented higher insulin (p=0.01) and HDLchlesterolemia (p<0,01) and lower cholesterol (p=0.04), while GS showed blood
glucose (p=0.01) and triglycerides (p<0,01) higher. The ITT showed no
differences. There was similar results for both groups concerning the ratio
between the area of islets and the area of the pancreas (p=0.37), in the ratio of
the number of beta cells and islet area (p=0.18), and pancreas area (p=0.47) and
the percentage of beta cells (p=0.38). Discussion: This study showed that III
has no adverse effect on the morphology of the endocrine pancreas, and is
beneficial for the glicid and lipid metabolism, in normal rats. Thus, the isolated
ileum interposition could represent a surgical technique to treat type 2 diabetes
in patients with normal BMI. Conclusion: In normal rats, the ileal interposition
does not influence the beta cell population and induces beneficial changes in
glucose metabolism and lipids.
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Figura 1 - Esquemas demonstrativos seqüenciais. Na primeira imagem, demonstrase as regiões de secção intestinal e do segmento ileal isolado interposto
(preenchido em preto) e, finalmente, o íleo distal já anastomosado e o
segmento ileal interposto (preenchido em preto) anastomosado no jejuno
proximal.
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Figura 2 – Fotomicrografia do pâncreas. Imunohistoquímica com marcação das
células beta. Imagem de um campo captada com aumento de 400 vezes.
16
Figura 3 – Fotomicrografia do pâncreas. Imunohistoquímica com marcação das
células beta. Imagem captada com aumento de 400 vezes e otimização
da imagem (Photoshop).
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Figura 4 – Fotomicrografia do pâncreas com isolamento de ilhota de Langerhans
(Photoshop). Imunohistoquímica com marcação das células beta. Imagem
captada com aumento de 400 vezes.
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Figura 5 - Fotomicrografia do pâncreas. Imunohistoquímica com marcação das
células beta. Imagem captada com aumento de 400 vezes. Realizada
medida de área total do pâncreas em µm2 (Image J).

17

Figura 6 - Fotomicrografia do pâncreas. Imunohistoquímica com marcação das
células beta. Campo captado com aumento de 400 vezes. Mensurada a
área de Ilhota de Langerhans em µm2 (Image J).
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Figura 7 - Fotomicrografia do pâncreas. Imunohistoquímica com marcação das
células beta. Campo captado com aumento de 400 vezes. Realizada
contagem de células beta e células não marcadas das Ilhotas de
Langerhans (Image J).

18

Figura 8 - Evolução do peso (g) entre as semanas 12 e 21, não evidenciou diferença
estatística entre os grupos (GS-n=13/GI-n=11; MLG-p=0,19). Os valores
são representados pela média±EP.

22

Figura 9 - Comparação da variação percentual do peso entre as semanas. Não
houve diferença estatística (GS-n=13/GI-n=11; MLG p=0,09). Os valores
são representados pela média±EP.
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Figura 10 - Comparação do consumo alimentar (g) entre os grupos (GS-n=13/GIn=11). Houve diferença estatística (MLG p=0,04) observada na décima
terceira semana((*)-GS>GI-Tukey-p<0,01) e na décima quinta semana
((**)-GS>GI-Tukey-p=0,01).
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Figura 11 - Comparação da variação percentual do consumo alimentar entre cada
semana. Não houve diferença estatística entre os grupos (GS-n=13/GIn=11; MLG-p=0,28). Os valores são representados pela média±EP
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Figura 12 - Comparação do consumo de ração acumulado (g) entre os grupos
(GS/GI) no decorrer das semanas que seguem ao procedimento
operatório até a eutanásia. Não houve diferença estatística entre os
grupos (GS-n=13/GI-n=11;MW-p=0,15). Os valores estão expressos em
mediana ± intervalo interquartil.
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Figura 13 - Comparação da glicemia (mg/dL) nos dois grupos (GS/GI), nos tempos
antes(GS-n=13/GI-n=11) e no momento da eutanásia (GS-n=13/GI-n=11).
Para análise comparativa entre os grupos nos diferentes tempos foi
utilizado o teste de Mann-Whitney. Para a análise entre os tempos antes
da cirurgia e eutanásia, isoladamente em cada grupo, foi utilizado o teste
de Wilcoxon. GS-Glicemia na eutanásia > Glicemia antes da cirurgia ( * )p=0,01. Os valores estão expressos em mediana ± intervalo interquartil. 27
Figura 14 - Comparação da insulinemia (ng/mL) nos dois grupos (GS/GI), nos
tempos antes da cirurgia (GS-n=9/GI-n=8) e na eutanásia (GS-n=7/GIn=8). Foi realizado teste de Mann-Whitney. Para a análise comparativa
entre os tempos antes da cirurgia e eutanásia, em cada grupo, utilizou-se
o teste de Wilcoxon. GI-Insulinemia na eutanásia > insulinemia antes da
cirurgia ( * )-p=0,01. Os valores estão expressos em mediana ± intervalo
interquartil.
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Figura 15 - A comparação do ITT (%/min) nos dois grupos (GS/GI), nos tempos
antes da cirurgia (GS-n=13/GI-n=11) e na eutanásia (GS-n=13/GI-n=11).
Para análise comparativa entre os grupos nos diferentes tempos foi
utilizado o teste de Mann-Whitney. Para a análise entre os tempos antes
da cirurgia e eutanásia em cada grupo, foi utilizado o teste de Wilcoxon.
xix

Não houve diferença entre os grupos nos diferentes tempos e entre os
tempos na análise isolada de cada grupo. Os valores estão expressos em
mediana ± intervalo interquartil.
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Figura 16 - Comparação da colesterolemia (mg/dL) nos dois grupos (GS/GI), nos
tempos antes da cirurgia (GS-n=12/GI-n=10) e na eutanásia (GS-n=11/GIn=9). Para análise comparativa entre os grupos no diferentes tempos foi
utilizado o teste de Mann-Whitney. Para a análise entre os tempos antes
da cirurgia e eutanásia, em cada grupo, foi utilizado o teste de Wilcoxon.
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INTRODUÇÃO

O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) e a resistência insulínica (RI) são
condições que estão relacionadas mais comumente à obesidade, entretanto, a
sua prevalência e incidência, em indivíduos com Índice de Massa Corporal
(IMC) na faixa do sobrepeso e eutrofia, têm aumentado significativamente 1, 2.
Em 2000, a causa de morte ocasionada pelo DM2 foi de aproximadamente três
milhões de pessoas, sendo que, em 2010, cerca de 285 milhões de pessoas
eram acometidas pelo DM2 com a estimativa de que este número aumente em
mais de 50 % até 20303.
O DM2, em longo prazo, aumenta os riscos de incidência e prevalência
de complicações, as quais representam a maior causa de morbimortalidade
associada à doença, tais como a doença micro e macrovascular, nefropatia,
retinopatia, neuropatia, problemas dentários e distúrbios da gravidez. O risco
de desenvolver essas complicações está relacionado à duração do diabetes e
ao nível de controle glicêmico 4, 5.
A gênese da RI pode ocorrer por diversos fatores específicos para cada
tipo tecidual, associada a fatores genéticos e ambientais. Há alterações nos
receptores da insulina ou nas suas vias de sinalização 6, 7. A disfunção nas
ilhotas de Langerhans é caracterizada por uma combinação de secreção de
insulina defeituosa, secreção inapropriadamente alta de glucagon e de uma de
massa de células reduzida nas ilhotas, e isto tem um papel central na
fisiopatologia do DM2. Muitos receptores acoplados à proteína G (GPCRs
receptores) estão envolvidos na regulação da função das ilhotas pancreáticas e
são potenciais alvos terapêuticos 8. No DM2, estudos demonstraram que as
alterações estruturais observadas no pâncreas são uma progressiva perda de
massa celular das ilhotas de Langerhans, especificamente com perda de
células beta, atribuída a um aumento da apoptose destas células 9.
Outros aspectos importantes na fisiopatologia do DM2 são o aumento na
produção de citocinas produzidas pelo tecido adiposo e as alterações nos
enterohormônios do trato gastrointestinal

10

, relacionados à dicotomia fome-

saciedade, absorção de gorduras11 e ao metabolismo dos carboidratos6, 10, 12.
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A compreensão dos mecanismos de ação dos enterohormônios, as
células onde são produzidos, o local e a forma como atuam, representam alvos
de numerosos estudos com a finalidade de desenvolver opções terapêuticas
menos complexas e efetivas para as doenças metabólicas, principalmente o
DM2. Dentre os enterohormônios, alguns são substâncias que tem como
principal função o seu efeito incretínico13,

14

. As incretinas são hormônios que

são secretados no trato gastrointestinal para a circulação sangüínea, em
resposta à ingestão de nutrientes, com o resultante aumento na produção e/ou
secreção de insulina e aumento na captação de glicose15.
A manutenção do controle glicêmico nos pacientes diabéticos é um
desafio. As dietas que impõem grande restrição calórica e os programas
clínicos multidisciplinares para ocasionar perda ponderal raramente têm
demonstrado benefícios em médio e longo prazos16. Somam-se a isto as
limitações e os efeitos colaterais dos fármacos hipoglicemiantes17 e a limitação,
em longo prazo, da eficácia da insulinoterapia

18, 19

. Recentemente há estudos

demonstrando os resultados de medicamentos relacionados aos efeitos do
enterohormônio

glucagon-like

peptídeo

1(GLP1),

chamados

de

GLP-1

miméticos e inibidores da enzima dipeptidil peptidase 4 (DPP4) que metaboliza
rapidamente o GLP-1, promovendo a ativação do receptor GLP1 para estimular
a secreção de insulina e inibir a secreção de glucagon e também têm o
potencial de aumentar a massa celular das ilhotas de Langerhans 20,

21

. A

utilização destes medicamentos implicam alto custo de sua manutenção, além
da possibilidade de ocorrência de efeitos adversos, como náuseas, cefaleia,
pancreatite aguda, depressão, infecção do trato respiratório, hipoglicemia e
reações alérgicas22.
O tratamento do DM2 e da RI inclui uma ampla variedade de opções,
como o tratamento clínico multidisciplinar, que objetiva a perda ponderal, além
de opções farmacológicas23-26 e o tratamento cirúrgico, com técnicas
operatórias bariátricas e metabólicas27.
Os

estudos

enterohormônios,

da

motilidade

reconhecida

gastrointestinal

como

uma

e

a

especialidade

descrição
chamada

dos
de

neurogastroenterologia, permitiram a evolução das modalidades cirúrgicas até
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a tendência atual de procedimentos mistos, os quais somam dois aspectos
fundamentais; a restrição e a disabsorção. Cada vez mais valorizam-se os
fatores enterohormonais e metabólicos dos procedimentos bariátricos, e a
terminologia cirurgia baroendócrina ou cirurgia metabólica é cada vez mais
utilizada, em especial, para o tratamento do DM2, RI e suas conseqüências

28-

30

.
Atualmente, as modalidades bariátricas mistas representam o tratamento

mais eficaz para pacientes com obesidade grau III, com maior segurança e
perda ponderal sustentada em longo prazo, além da melhora significativa das
comorbidades31, 32.
A intervenção cirúrgica mais realizada, no Brasil e no Mundo é a
gastroplastia vertical associada a bypass gástrico em Y de Roux (BPGYR)33
que, quando associada à colocação de prótese contentora ao redor do
neoreservatório gástrico, é denominada operação de Fobi-Capella34, 35. Estudos
demonstram que após a realização de BPGYR ocorre um melhor controle
glicêmico, mesmo antes da ocorrência de uma perda significativa de peso. Isto
demonstra que o controle do DM2 pode estar associado a efeitos hormonais
resultantes da técnica operatória 36,

37

.

Apesar de proporcionarem maiores

perdas ponderais e que se sustentam por períodos mais prolongados, as
técnicas mistas, como Fobi-Capella, apresentam desvantagens, notadas
principalmente em longo prazo, como a síndrome de dumping, úlceras
pépticas, fístulas gastrogástricas e enteroentéricas, estenose de anastomoses,
ocorrência de diarreia, hipoproteinemia, hipocalcemia e dificuldade do acesso
endoscópico das áreas excluídas do tubo digestório 38-42.
Recentemente foram publicados estudos com resultados variados que
avaliaram uma técnica combinada, que não envolve exclusão de segmentos e
o menor risco de disabsorção. Foi realizada a gastrectomia vertical isolada
(GV)43 ou associada à interposição ileal(II)44-50.
A GV é uma técnica que consiste na acentuada redução da capacidade
reservatória gástrica, em que se realiza a exérese do fundo do estômago e da
grande curvatura gástrica. Com isso há importante redução dos níveis
circulantes do hormônio orexígeno grelina, produzido pelo fundo e grande

3

curvatura gástricos42,

51

. A GV mostrou bons resultados no controle glicêmico

pós-operatório os quais são devidos à chegada de nutrientes não totalmente
digeridos ao íleo distal, decorrente da maior velocidade no esvaziamento do
trato digestório proximal, com a maior secreção do GLP-1 pelas células L do
íleo distal31, 52.
Assim sendo, esta técnica produz saciedade precoce, benefícios no
metabolismo glicídico e na perda ponderal, em curto e médio prazos 45. Apesar
de ser uma modalidade tecnicamente menos complexa, estudos efetuados em
seres humanos, em que foi realizada a GV isolada, demonstraram a existência
de limitações e complicações, como a dilatação do estômago remanescente e
a formação de fístulas nos locais de inserção de grampo

53-56

.

Outra modalidade cirúrgica, realizada apenas em animais de laboratório,
sem a exclusão de qualquer segmento, portanto sem caráter disabsortivo, é a
interposição ileal isolada (III). Demonstrou-se, em estudos experimentais, que a
interposição de um segmento de íleo distal no jejuno proximal acarretava uma
maior liberação e maior síntese de hormônios que aumentam a produção de
insulina e efeitos no metabolismo glicídico 15,

57-59

. Além destes efeitos

hormonais no metabolismo glicídico, a expressão “freio ileal” passou a ser
utilizada, em decorrência de uma redução da motilidade do trânsito
gastrointestinal proximal e a ocorrência de saciedade, fato este relacionado à
produção e efeito de enterohormônios 60-63.
Há estudos mostrando os efeitos tróficos desta técnica operatória nas
estruturas do intestino e do pâncreas, inclusive com populações com pequenas
alterações de peso15,

64, 65

. Observou-se também que em ratos euglicêmicos, a

III melhorou a tolerância à glicose, sem a ocorrência de hipoglicemia. Notou-se
que os efeitos no metabolismo da glicemia não apresentavam relações
proporcionais às variações de peso e consumo alimentar e em animais com
peso corporal normal66,

67

.

Entretanto, alterações morfológicas do pâncreas

destes animais não foram avaliadas 67.
Uma modalidade operatória em que tivesse sido aplicada somente a III
não foi realizada em humanos. O modelo experimental de III foi realizado em
situações diversas, com diferentes espécies de ratos, incluindo modelos de
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ratos com diabetes induzido por obesidade, ratos diabéticos não obesos
geneticamente e induzido por drogas e estudos em animais não obesos e não
diabéticos. Nos grupos não diabéticos que tiveram a finalidade de representar o
grupo controle para as análises comparativas com modelos diabéticos, notouse resultados promissores no controle da glicemia, na produção de hormônios
que atuam na dicotomia fome-saciedade, sem efeitos ponderais e no consumo
alimentar, reforçando que, mesmo em situação fisiológica, a ação destes
hormônios pode alterar o metabolismo glicídico e lipídico, por ação direta na
produção e secreção de insulina ou por outras ações secundárias destes
enterohormônios59,

67, 68

.

Estudos histológicos pancreáticos foram realizados em casos de III em
modelos experimentais diabéticos 15, mostrando os efeitos diretos da técnica
operatória na estrutura pancreática. Nos estudos com ratos normais, em que
houve alteração do metabolismo glicídico, a análise morfológica pancreática
não foi realizada59, 67.
Com o conceito de cirurgia metabólica ou cirurgia baroendócrina, buscase através de técnicas operatórias o estímulo ou a inibição de determinados
hormônios

relacionados

ao

metabolismo

glicídico,

sem que

exista

necessidade de grandes ressecções ou desvio de extensos segmentos 59,

a
69

,

evitando-se assim a incidência de complicações operatórias, além de
intervenções que sejam menos inseguras e não produzam complicações
relacionadas ao metabolismo glicídico, como possíveis efeitos de uma maior
produção de insulina associada a um estímulo exacerbado dos hormônios
incretínicos, com neisidioblastose e a ocorrência de hipoglicemia 70. Com isto
uma população com resistência insulínica ou DM2, com pouca alteração de seu
peso corporal, poderia ter uma opção terapêutica cirúrgica sem implicações de
seu estado nutricional e maior segurança.
1. Objetivo geral
Conhecer as repercussões orgânicas e alterações morfológicas do
pâncreas endócrino após interposição ileal isolada em ratos normais.
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2. Objetivos específicos
Analisar comparativamente os efeitos da interposição ileal isolada em
ratos normais nos seguintes aspectos:
a. Peso corpóreo
b. Consumo alimentar
c. Parâmetros metabólicos glicídicos e lipídicos
d. Sensibilidade insulínica
e. Celularidade e morfologia pancreática
.
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MÉTODO

1. Comitê de Ética em Pesquisa

O projeto de pesquisa foi encaminhado para o Comitê de Ética em
Pesquisa Experimental da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista
de Medicina (UNIFESP-EPM) e aprovado em 18 de fevereiro de 2011 sob o
número 1864/10.
2. Amostra

Foram utilizados 24 ratos machos (Rattus norvegicus albinus), WistarEPM1, com 12 semanas de vida, fornecidos pelo Centro de Desenvolvimento
de Modelos Experimentais para Medicina e Biologia (CEDEME) - Universidade
Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina (UNIFESP-EPM).
Após os procedimentos experimentais, os animais foram transferidos
para o Biotério Setorial do Departamento de Biofísica onde foram alojados em
gaiolas individuais e mantidos por 60 dias, com temperatura ambiente
controlada de 23  2C, umidade relativa de 55  15% e com dispositivo
automático

(Timer – Kienzle), proporcionando ciclo de alternância de

luminosidade entre claro e escuro de 12 por 12 horas (6h/18h). A transferência
dos animais foi escalonada de forma a proporcionar grupos de animais com
diferentes idades em acompanhamento no alojamento.
Os animais foram distribuídos em 2 grupos: Grupo Interposição Ileal
Isolada (GI) – submetidos à interposição isolada de um segmento ileal, com um
total de 11 animais; e Grupo Sham (GS) – submetidos à operação simulada,
com um total de 13 animais.
Todos os animais foram acompanhados até a oitava semana do pósoperatório (PO), com 21 semanas de vida, quando foram submetidos à
eutanásia.
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3. Procedimentos experimentais

3.1 Dieta

Durante todo o estudo, os animais de ambos os grupos receberam, ad
libitum, uma dieta padrão, normocalórica (4,5 kcal/g peso), peletizada, com 4 %
de gorduras, 22 % de proteínas e 52 % de carboidratos, da marca Nuvilab CR1 – Nuvital (Colombo – Paraná – Brasil) e fornecida pelo CEDEME.

3.2 Curva de peso e consumo de ração PO

Foi realizada a pesagem semanal, em ambos os grupos desde a décima
segunda semana de vida, até a oitava semana do PO (vinte e uma semanas de
vida), com balança apropriada (Filizola BP-6) e o peso expresso em gramas. O
consumo de ração foi avaliado semanalmente nos dois grupos, da décima
terceira à vigésima primeira semana de vida, que corresponde ao momento da
eutanásia, calculando-se a diferença do peso da ração da gaiola, entre duas
semanas consecutivas, e a estimativa média diária do consumo médio de
ração, em gramas.

3.3 Jejum

Com antecedência de 6 horas para a realização da coleta de sangue,
para o teste de tolerância insulínica (ITT) e para os procedimentos operatórios,
foi oferecido apenas água aos animais.

3.4 Pesagem, sorteio dos animais e anestesia

Antes do procedimento anestésico, que foi realizado na ocasião da
coleta de sangue e ITT e na ocasião do procedimento cirúrgico, todos os
animais foram pesados em balança apropriada (Filizola BP-6) e anotados em
gramas.
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Nos animais separados para a cirurgia, no dia do procedimento cirúrgico,
foi realizado sorteio aleatório (GSxGI)
A anestesia geral foi realizada com halotano para a realização da coleta
de sangue da cauda. Para o ITT e para as intervenções cirúrgicas, foi realizada
anestesia

geral

dissociativa

com

a

utilização

de

Zoletil

50

(tiletamina+zolazepan) na dose de 20 mg/kg e Fentanil na dose de 0,025
mg/kg, coletados na mesma seringa, esta de 1 ml e injetados simultaneamente
por via intramuscular. O animal foi mantido em ventilação espontânea durante
os procedimentos e o plano anestésico foi controlado mediante avaliação
periódica, a cada 45 minutos, com a averiguação de ausência dos reflexos
auricular e interdigital. Quando havia o reaparecimento de um desses reflexos,
era realizada a complementação anestésica com 1/3 da dose inicial. Ao término
do procedimento, foi anotada a quantidade total de anestésicos utilizada. O
procedimento anestésico foi realizado no momento da coleta de sangue e ITT,
na décima segunda semana de vida, e repetido após uma semana, quando foi
realizado o procedimento cirúrgico.

3.5 Coleta de sangue e testes laboratoriais

Na décima segunda semana de vida e na ocasião da eutanásia, foi
coletado 1,0 ml de sangue da veia da cauda para a determinação sérica de
insulina, colesterol total e HDL-colesterol e triglicérides, com agulha 30 x 7 e
seringas descartáveis. Em seguida, a amostra foi centrifugada e o soro foi
transferido para frascos apropriados e identificados; o congelamento foi
realizado a –4oC até a análise laboratorial. Foi realizada a determinação da
glicose sérica com uma gota de sangue depositada em fita reagente e
introduzida no glicosímetro (Kit Accu-Chek Advantage). Na seqüência,
realizava-se o ITT, quando era injetada uma solução de insulina regular na
concentração de 1 U/kg de peso corpóreo, através da veia peniana, com a
utilização de scalp número 27. A partir de então, coletou-se uma gota de
sangue com a utilização de uma lanceta, para a determinação da glicose, pelo
mesmo método de determinação da glicemia basal, aos 4, 8, 12 e 16 minutos,
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após a injeção de insulina. A velocidade de desaparecimento da glicose foi
calculada pela fórmula In2/t1/2. O t1/2 da glicose foi calculado a partir da
inclinação da curva de regressão mínima durante a fase linear de declínio da
concentração plasmática de glicose, com a utilização do software PRISMA.

3.6 Dosagem de Insulina

A dosagem da insulina sérica foi determinada por radioimunoensaio.
Para tanto, a solução reagente inclui uma quantidade conhecida de anticorpo,
uma quantidade conhecida do hormônio marcado radioativamente (insulina
marcada com iodo –

125

I, Amershan Biosciences, Inglaterra) e uma quantidade

desconhecida de hormônio não-radioativo (amostra). Como as duas formas de
hormônio, radioativo e não-radioativo, competem por um mesmo número de
locais de ligação ao anticorpo, quanto mais o hormônio não-radioativo estiver
presente, menos o radioativo se ligará. O complexo insulina-anticorpo marcado
formado é precipitado com polietilenoglicol (PM 6000) e dosado em contador
tipo gama (PerkinElmer, Turku, Finlândia). Uma curva padrão foi preparada, na
qual a relação ligação/livre para o hormônio radioativo é plotada com função da
concentração do hormônio não-radioativo. A relação hormônio ligado/livre do
hormônio radioativo é maior quanto menor o número de não-radioativo estiver
presente. A curva padrão foi utilizada para determinar a concentração do
hormônio em cada amostra.

3.7 Dosagem de Colesterol total, HDL-colesterol e Triglicérides

As dosagens de colesterol e de triglicérides foram realizadas pelo
método enzimático monoreagente e o HDL-colesterol pelo método enzimático
birreagente. Nestas análises foram utilizados kits comerciais da marca Labtest
Diagnóstica (Lagoa Santa, MG, Brasil).
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3.8 Procedimentos operatórios

Nos dias determinados, com 13 semanas de vida, os ratos foram
separados e, aleatoriamente, distribuídos no GS e no GI, mediante sorteio.
Os animais anestesiados tiveram os pelos da região abdominal cortados
com tesoura rente à pele e foram posicionados em decúbito dorsal horizontal
na mesa cirúrgica, com as patas e a cauda devidamente imobilizadas. A antisepsia da região abdominal foi feita com clorohexidine em veículo aquoso.
O campo cirúrgico esterilizado fenestrado foi colocado na região
abdominal do animal e realizada uma incisão longitudinal mediana da parede,
com aproximadamente 5 cm de extensão, utilizando-se um bisturi descartável
de lâmina número quinze.
Inicialmente, o ceco foi identificado e exposto, juntamente com o íleo
terminal e a extensão do intestino delgado foi determinada. Em seguida o
intestino delgado foi seccionado perpendicularmente nas regiões distando 5 e
15 cm da transição íleo-cecal.
No GI, seccionou-se o íleo perpendicularmente em duas regiões,
situadas a 5 e 15 cm da transição ileocecal, separando-se, dessa forma, um
segmento de 10 cm, o qual foi envolto em gaze umedecida com solução de
cloreto de sódio a 0,9% aquecida. Em seguida, foi realizada a anastomose dos
segmentos do íleo remanescente, de forma a ser restabelecida a continuidade
do tubo digestório. Após a realização deste procedimento, foi seccionado o
jejuno em local distante 5 cm da transição duodeno-jejunal. O segmento do íleo
distal, anteriormente separado, foi interposto aos segmentos do jejuno
seccionado, em posição isoperistáltica (Figura 1).
No GS, realizava-se a mesma secção no íleo, descrita no grupo GI,
seguida de anastomose no próprio íleo, sem realizar a interposição do
segmento ileal no jejuno.
Todas as anastomoses intestinais foram terminoterminais e realizadas
com 6 pontos totais separados, com a utilização de fios de polipropileno 7-0
pré-montados em agulha cilíndrica.
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Em seguida, a parede abdominal foi fechada com sutura contínua em
monobloco do peritônio parietal da camada muscular e da aponeurose, com a
utilização de fio de poliglactina 4-0 pré-montado em agulha cilíndrica. Na pele,
realizou-se sutura contínua com a utilização de fio de poliglactina 4-0 prémontado em agulha cilíndrica, com pontos invertidos.

Figura 1 - Esquemas demonstrativos seqüenciais. Na primeira imagem, demonstra-se as
regiões de secção intestinal e do segmento ileal isolado interposto (preenchido em
preto) e, finalmente, o íleo distal já anastomosado e o segmento ileal interposto
(preenchido em preto) anastomosado no jejuno proximal.

3.9 Evolução pós-operatória

Os animais foram mantidos em observação até a recuperação completa
da anestesia e, em seguida, foram transferidos para as gaiolas individuais e
encaminhados para a sala do albergue, no Biotério da Biofísica da UNIFESP,
sob as mesmas condições ambientais pré-operatórias.
O monitoramento dos animais foi feito até a oitava semana do PO, ou
seja, até a vigésima primeira semana de vida.
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3.10 Eutanásia

Na oitava semana PO, nos dois grupos, foram realizados os mesmos
procedimentos de jejum, anestesia, pesagem, coleta de sangue e testes
laboratoriais descritos por ocasião dos procedimentos da décima segunda
semana de vida e, em seguida, a eutanásia foi efetuada pela técnica de
decapitação, conforme orientação do Colégio Brasileiro de Experimentação
Animal (COBEA).
4. Coleta do pâncreas e Imunohistoquímica

O pâncreas dos animais dos grupos GS e GI foi coletado após a
eutanásia.
As amostras foram enviadas ao Departamento de Patologia da
UNIFESP, sendo fixadas em formalina tamponada (Anexo 1) em um volume
aproximado de 20 vezes o tamanho do espécime, por período de tempo
compreendido entre 12 e 24 horas após a coleta. Em seguida, procedeu-se a
desidratação do tecido com 5 banhos de álcool etílico absoluto, de 1 hora cada.
A diafanização foi efetuada com 2 banhos consecutivos de xilol por 1 hora
cada, procedendo-se em seguida à embebição em parafina para a confecção
dos blocos e posterior microtomia, com cortes obtidos por micrótomo rotativo,
regulado para a espessura de 3 m e colocados em lâminas previamente
tratadas com organosilano a 5% (Anexo 2).
O

estudo

das

células

beta

foi

realizado

através

do

método

imunohistoquímico, utilizando-se anticorpo policlonal antiinsulina (H-86:SC9168, Santa Cruz Biotechnology, USA)
As lâminas contendo os cortes seguiram o protocolo para estudo imunohistoquímico. Foi utilizado o KIT EnVision G2 Doublestain System, Rb/Mo
(DAB+/Permanent Red), Código: K5361-1, Marca: Dako. A visualização baseiase na peroxidase (HRP), que utilizou como cromógeno o DAB+, e na Fosfatase
Alcalina (FA), que utilizou como cromógeno o Permanent Red.
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As lâminas com os cortes histológicos seguiram o protocolo de
imunohistoquímica do laboratório de patologia da UNIFESP (Anexo 3).
5. Captura, edição, seleção das imagens, método de contagem de células
e técnica de mensuração de tecidos pancreáticos

Para a captura das imagens, utilizou-se um sistema computadorizado,
constituído por microscópio de luz (Olympus - Modelo BX4OF-3), adaptado a
uma câmera de alta resolução (Olympus – Modelo QColor 3) e monitor de
vídeo colorido (LG Flatron®). Foram realizadas fotomicrografias utilizando-se o
programa

QCapture

Headquarters,

Surrey,

Pro®

(desenvolvido

Canada),

em

pela

Q

Imaging

equipamentos

Corporate

disponíveis

no

Departamento de Patologia da UNIFESP/EPM.
A partir dos dois maiores diâmetros da amostra na lâmina, foram
digitalizadas todas as imagens microscópicas consecutivas, no aumento de
400 vezes, para análise.
Os parâmetros mensurados foram:
A. Área pancreática analisada, definida através da somatória de todas as
áreas das imagens digitalizadas nos dois diâmetros e expressa em µm2;
B. Área das ilhotas pancreáticas, definida através da somatória de todas
as áreas de ilhotas presentes nas imagens digitalizadas nos dois diâmetros e
expressa em µm2;
C. Número absoluto de células beta, obtido através da somatória de
todas as células que imunoexpressam insulina, nas ilhotas pancreáticas
analisadas em todas as imagens digitalizadas;
D. Número absoluto de células não marcadas, obtido através da
somatória de todas as células que não imunoexpressam insulina, nas ilhotas
pancreáticas analisadas em todas as imagens digitalizadas;
E. Medidas relativas obtidas através da relação entre os parâmetros
descritos: B/A; C/B; C/A; (D+C)/A e percentual de células beta e não marcadas
nas ilhotas.
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As fotomicrografias captadas (Figura 2) foram editadas no programa
Adobe Photoshop CS4®, em que se realizou o ajuste de imagens (Figura 3) e o
isolamento das ilhotas de Langerhans (Figura 4) Para a realização das
medidas das áreas pancreáticas (Figura 5), áreas de ilhotas (Figura 6) e as
contagens celulares (Figura 7), utilizou-se o programa de processamento e
análise de imagens Image J®, desenvolvido no Research Services Branch,
National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland, USA, e obtido
gratuitamente na Internet.
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Figura 2 – Fotomicrografia do pâncreas. Imunohistoquímica com marcação das células beta.
Imagem de um campo captada com aumento de 400 vezes.
.

Figura 3 – Fotomicrografia do pâncreas. Imunohistoquímica com marcação das células beta.
Imagem captada com aumento de 400 vezes e otimização da imagem (Photoshop).
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Figura 4 – Fotomicrografia do pâncreas com isolamento de ilhota de Langerhans (Photoshop).
Imunohistoquímica com marcação das células beta. Imagem captada com aumento
de 400 vezes.

Figura 5 - Fotomicrografia do pâncreas. Imunohistoquímica com marcação das células beta.
Imagem captada com aumento de 400 vezes. Realizada medida de área total do
2

pâncreas em µm (Image J).
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Figura 6 - Fotomicrografia do pâncreas. Imunohistoquímica com marcação das células beta.
Campo captado com aumento de 400 vezes. Mensurada a área de Ilhota de
2

Langerhans em µm (Image J).

Figura 7 - Fotomicrografia do pâncreas. Imunohistoquímica com marcação das células beta.
Campo captado com aumento de 400 vezes. Realizada contagem de células beta e
células não marcadas das Ilhotas de Langerhans (Image J).
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6. Parâmetros avaliados

Os parâmetros utilizados para análise foram:
6.1 – Peso semanal – Expresso em gramas.
6.2 – Consumo de ração – Estimativa da média diária em gramas.
6.3 – Parâmetros bioquímicos – Determinações séricas em jejum,
realizados uma semana antes do procedimento cirúrgico e na ocasião da
eutanásia.
6.3.1 – Glicemia de jejum
6.3.2 – Insulinemia de jejum
6.3.3 – ITT (Teste de Tolerância Insulínica)
6.3.4 – Colesterolemia de jejum
6.3.5 – HDL-colesterolemia de jejum
6.3.6 – Trigliceridemia
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6.4 – Parâmetros histológicos
6.4.1 – Relação de área de ilhotas de Langerhans pela área de
pâncreas examinado.
6.4.2 – Relação entre números de células beta e área de ilhotas
de Langerhans (Densidade celular de células beta nas ilhotas Langerhans).
6.4.3 – Relação entre números de células beta e área de
pâncreas total (Densidade celular de células beta no pâncreas total).
6.4.4 – Relação entre números de células total das ilhotas e área
de pâncreas total (Densidade celular das ilhotas de Langerhans no pâncreas
total examinado).
6.4.5 – Percentual de células beta.

7. Análise Estatística

Inicialmente realizou-se uma análise exploratória dos dados. Para as
variáveis de natureza quantitativa foram calculadas medidas-resumo, como
média, mediana, valor mínimo, valor máximo, desvio-padrão, e confeccionados
gráficos do tipo boxplot. Nos boxplots destacou-se com um símbolo de losango
a média, e os valores extremos (outliers) com asteriscos (menos extremos) ou
círculos (mais extremos). As análises descritivas foram feitas no Microsoft
Excel 2010 com auxílio do complemento PTS Charts – Box and Whisker Plot
para o Excel.
Foram analisadas as distribuições das variáveis quantitativas quanto à
outliers, desvio da média em relação à mediana e normalidade (teste de
Anderson-Darling) e optou-se pela utilização de testes não paramétricos na
grande maioria das variáveis, onde a distribuição dos dados não foi normal. As
variáveis peso e consumo foram exceção por apresentarem distribuição normal
dos dados, para as quais

foi utilizada a metodologia paramétrica do tipo

ANOVA.
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As análises inferenciais empregadas foram:
a)

Modelo linear generalizado, do tipo ANOVA 2 fatores (tempo e grupo)

não balanceada, com testes de Tukey como post-hoc na análise da evolução
do peso e consumo (software SigmaPlot 12.0);
b)

Teste Mann-Whitney na comparação entre os grupos operados (GS e

GI), antes e depois da intervenção cirúrgica (software ExStat - Excel Statistics
Calculator 1.8);
c)

Teste de Sinais de Postos de Wilcoxon na comparação entre os

momentos antes e depois da operação para cada grupo operado (GS e GI)
(software ExStat - Excel Statistics Calculator 1.8).
Em todas as conclusões obtidas através das análises inferenciais foi
utilizado o nível de significância α igual a 5%, e níveis descritivos (p-valor)
inferiores a esse valor foram considerados significantes
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RESULTADOS

1. Peso e Consumo de ração

1.1 Curva de Peso

A avaliação do peso corpóreo foi semanal e a comparação entre os
grupos não mostrou diferença estatística (Figura 8). No momento do
procedimento

cirúrgico,

os

dois

grupos

apresentaram peso

corpóreo

semelhante (Tabela 1). Ao comparar-se a evolução do peso nas semanas
subseqüentes à cirurgia, até o momento da eutanásia, não foi observada
diferença entre os grupos, com a queda do peso de ambos os grupos na
primeira semana do PO (Tabela 1). Foi observada uma variação de peso ao
longo do tempo nos dois grupos, indicando aumento significativo do peso (MLG
– p<0,01).

Figura 8 - Evolução do peso (g) entre as semanas 12 e 21, não evidenciou diferença estatística
entre os grupos (GS-n=13/GI-n=11; MLG-p=0,19). Os valores são representados pela
média±EP.
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Tabela 1 - Peso corpóreo (g). Valores representam a média de cada grupo entre as semanas
12 e 21(GS-n=13/GI-n=11).
Semana

GI

GS

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

406,4
399,2
400,9
414,1
426,4
438,6
445,5
454,6
462,3
462,2

408,1
396,5
407,3
420,4
432,7
449,2
456,5
465,4
471,9
477,3

Análise entre
grupos*

p=0,19

*MLG

Ao comparar-se as variações percentuais de peso semanalmente,
apesar da variação mais elevada no GS, não houve, numa análise global,
diferença entre os grupos (Tabela 2). Observou-se, porém, uma diferença
estatística entre os tempos (MLG p<0,01), e uma interação não significativa
entre tempo e grupo (MLG p=0,82) Figura 9).

Figura 9 - Comparação da variação percentual do peso entre as semanas. Não houve
diferença

estatística

(GS-n=13/GI-n=11;

representados pela média±EP.
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MLG

p=0,09).

Os

valores

são

Tabela 2 - Análise comparativa da média de variação percentual dos pesos entre as semanas
12 e 21. Não houve diferença significativa entre os grupos (GS -n=13/GI-n=11-MLG
p=0,09).
Tempo
GS
GI

12
---------

13
-2,5
-1,7

14
2,8
0,3

15
3,2
3,2

16
2,9
3,2

17
4,1
2,8

18
1,6
1,6

19
1,9
2,0

20
1,4
1,8

21
1,2
0,0

1.2. Consumo alimentar

Foi observada variação do consumo alimentar, ao longo do tempo, nos
dois grupos, indicando aumento significativo do consumo ao longo do tempo
(MLG-p<0,01).
Na análise comparativa do consumo alimentar, houve redução nos dois
grupos na primeira semana PO, como era previsto devido ao estresse
operatório. Foi observado que houve diferença entre os grupos (Figura 10),
com maior consumo alimentar no GS, em relação ao GI, na décima terceira
semana (Tukey-p<0,01) e na décima quinta semana (Tukey-p=0,01), não
sendo observada diferença nas semanas subsequentes, até a eutanásia
(Tabela 3).

Figura 10 - Comparação do consumo alimentar (g) entre os grupos (GS-n=13/GI-n=11). Houve
diferença estatística (MLG p=0,04) observada na décima terceira semana((*)GS>GI-Tukey-p<0,01) e na décima quinta semana ((**)-GS>GI-Tukey-p=0,01). Os
valores são representados pela média±EP.
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Tabela 3 - Comparação da média do consumo alimentar(g) semanal entre os grupos (GS-n=13/
GI-n=11).
Consumo alimentar (g)
GI
GS
12,1
17,2
23,6
26,7
23,9
28,8
27,3
30,3
29,3
28,8
30,5
30,0
30,3
27,7
30,2
29,8
30,6
29,9

Semana
13
14
15
16
17
18
19
20
21

MLG-p=0,04
Tukey(GSxGI)
p<0,01
ns
p=0,01
ns
ns
ns
ns
ns
ns

Ao comparar-se as variações percentuais de consumo alimentar a cada
semana, não houve diferença estatística entre os grupos (Figura 11- Tabela 4)
e houve diferença entre os tempos (MLG – p<0,01).

Figura 11 - Comparação da variação percentual do consumo alimentar entre cada semana.
Não houve diferença estatística entre os grupos (GS-n=13/GI-n=11; MLG-p=0,28).
Os valores são representados pela média±EP

Tabela 4 - Comparação da média de variação percentual do consumo alimentar entre as
semanas 13 e 21. Não houve diferença significativa entre os grupos (GS-n=13/GIn=11; MLG p=0,28).
Tempo
GS
GI

14
135,6
280,3

15
8,6
1,8

16
5,0
24,6

17
-3,8
13,0

18
4,5
4,1

19
-6,5
-1,0

20
8,8
-0,3

21
0,7
1,7

Ao comparar-se o consumo alimentar acumulado, em gramas, nas
semanas que seguem ao procedimento operatório, não foi observado diferença
entre os dois grupos (Figura 12).
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Figura 12 - Comparação do consumo de ração acumulado (g) entre os grupos (GS/GI) no
decorrer das semanas que seguem ao procedimento operatório até a eutanásia.
Não houve diferença estatística entre os grupos (GS-n=13/GI-n=11;MW-p=0,15). Os
valores estão expressos em mediana ± intervalo interquartil.

2. Análises bioquímicas

2.1. Glicemia de jejum

A comparação da glicemia entre os dois grupos no momento antes da
cirurgia (GS-n=13/GI-n=11) e no momento da eutanásia (GS-n=13/GI-n=11)
(Figura 13), não mostrou diferença estatística significativa entre os grupos
(MW-p=0,29 antes da cirurgia; p=0,31 na eutanásia) (Tabela 5).
Quando da análise comparativa em cada grupo, separadamente, da
glicemia antes da cirurgia e no momento da eutanásia, foi observado que a
glicemia no GS foi estatisticamente maior no segundo momento (Wilcoxon-
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p=0,01). No GI não ocorreu diferença estatística entre os dois momentos
(Wilcoxon-p=0,27) (Figura 13).

Figura 13 - Comparação da glicemia (mg/dL) nos dois grupos (GS/GI), nos tempos antes(GSn=13/GI-n=11) e no momento da eutanásia (GS-n=13/GI-n=11). Para análise
comparativa entre os grupos nos diferentes tempos foi utilizado o teste de MannWhitney.

Para a análise entre os

tempos antes da cirurgia e eutanásia,

isoladamente em cada grupo, foi utilizado o teste de Wilcoxon. GS-Glicemia na
eutanásia > Glicemia antes da cirurgia ( * )-p=0,01. Os valores estão expressos em
mediana ± intervalo interquartil.

Tabela 5 - Comparação da glicemia (mg/dL) entre os grupos(GS/GI), antes da cirurgia e no
momento da eutanásia. Não houve diferença entre os grupos .
Tempo
Pré-operatório
Pós-operatório

Grupo
GS
GI
GS

n
13
11
13

Média
108,3
117,6
132,4

Mediana
106,0
110,0
113,0

DP
36,2
24,6
37,5

EP
10,1
7,4
10,4

IIQ
58,5
36,0
51,0

GI

11

120,4

116,0

26,6

8,0

37,0

* teste de MW

27

p-valor*
0,29
0,31

2.2. Insulinemia de jejum

O número de ratos utilizado na análise dos dados foi diferente do
número de ratos total de cada grupo, devido a falha na leitura do método de
mensuração da insulina, associado possivelmente a hemólise em algumas
amostras.
Na análise comparativa entre os grupos quanto à insulinemia antes da
cirurgia (GS-n=9/GI-n=8) e na ocasião da eutanásia (GS-n=7/GI-n=8), não
houve diferença estatística (MW-p=0,20 antes da cirurgia/p=0,20 na eutanásia)
(Figura 14- Tabela 6).
Na comparação da insulinemia, em cada grupo separadamente, antes
da cirurgia e no momento da eutanásia, foi observado que a insulinemia no GI
foi estatisticamente maior no segundo momento (Wilcoxon-p=0,01). No GS não
houve diferença estatística entre os dois momentos (Wilcoxon-p=0,50) (Figura
14).

Figura 14 - Comparação da insulinemia (ng/mL) nos dois grupos (GS/GI), nos tempos antes
da cirurgia (GS-n=9/GI-n=8) e na eutanásia (GS-n=7/GI-n=8). Foi realizado teste de
Mann-Whitney. Para a análise comparativa entre os tempos antes da cirurgia e
eutanásia, em cada grupo, utilizou-se o teste de Wilcoxon. GI-Insulinemia na
eutanásia > insulinemia antes da cirurgia ( * )-p=0,01. Os valores estão expressos
em mediana ± intervalo interquartil.
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Tabela 6 - Comparação da insulinemia (ng/ml) entre os grupos (GS/GI) antes da cirurgia e no
momento da eutanásia. Não houve diferença entre os grupos.
Tempo
Pré-operatório
Pós-operatório

Grupo
GS
GI
GS

n
9
8
7

Média
3,7
1,8
9,2

Mediana
1,9
1,7
3,3

DP
5,4
0,9
11,6

EP
1,8
0,3
4,4

IIQ
2,2
1,1
10,8

GI

8

8,3

2,5

10,8

3,8

13,8

p-valor*
0,20
0,20

* teste de MW

2.3. Teste de Tolerância Insulínica (ITT)

Na comparação entre o ITT do GS e do GI antes do procedimento
cirúrgico (GS-n=13/GI-n=11) e no momento da eutanásia (GS-n=13/GI-n=11),
não houve diferença estatística entre os grupos nos diferentes momentos da
realização do teste (MW-p=0,44 antes da cirurgia/p=0,14 na eutanásia) (Figura
15-Tabela 7).
Observou-se, na comparação isolada em cada grupo dos diferentes
momentos, que o ITT antes da cirurgia e no momento da eutanásia não
apresentou diferença estatística (Wilcoxon-GI-p=0,38 e GS-p=0,09) (Figura 15).
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Figura 15 - A comparação do ITT (%/min) nos dois grupos (GS/GI), nos tempos antes da
cirurgia

(GS-n=13/GI-n=11)

e

na

eutanásia

(GS-n=13/GI-n=11).

Para

análise

comparativa entre os grupos nos diferentes tempos foi utilizado o teste de MannWhitney. Para a análise entre os tempos antes da cirurgia e eutanásia em cada
grupo, foi utilizado o teste de Wilcoxon. Não houve diferença entre os grupos nos
diferentes tempos e entre os tempos na análise isolada de cada grupo. Os valores
estão expressos em mediana ± intervalo interquartil.

Tabela 7 - Comparação do ITT (%/min) entre os grupos (GS/GI) antes da cirurgia e no momento
da eutanásia. Não houve diferença entre os grupos.
Tempo
Pré-operatório
Pós-operatório

Grupo
GS
GI
GS

n
13
11
13

Média
2,7
2,6
3,7

Mediana
2,6
2,2
3,8

DP
1,6
1,6
2,3

EP
0,4
0,5
0,6

IIQ
2,7
2,3
4,1

GI

11

2,5

2,3

1,2

0,4

1,9

p-valor*
0,44
0,14

* teste de MW

2.4. Colesterol Total e HDL-colesterol

O número de ratos utilizado na análise foi diferente do número total de
ratos de cada grupo, devido à falha na leitura do método de mensuração do
colesterol total e HDL-colesterol em algumas amostras.
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A comparação da colesterolemia (Tabela 8), antes da cirurgia (GSn=12/GI-n=10) e no momento da eutanásia (GS-n=11/GI-n=9) não demonstrou
diferença estatística entre os grupos (MW-p=0,20 antes da cirurgia; MW-p=0,15
na eutanásia) (figura 16).
Comparando-se os níveis de colesterol sérico antes da cirurgia e no
momento da eutanásia, em cada grupo isoladamente, observou-se diferença
estatística no GI, com nível de colesterol mais baixo no segundo momento
(Wilcoxon-p=0,04), ao passo que não houve diferença estatística entre os dois
momentos no GS (Wilcoxon-p=0,06) (Figura 16).

Figura 16 - Comparação da colesterolemia (mg/dL) nos dois grupos (GS/GI), nos tempos antes
da cirurgia (GS-n=12/GI-n=10) e na eutanásia (GS-n=11/GI-n=9). Para análise
comparativa entre os grupos no diferentes tempos foi utilizado o teste de MannWhitney. Para a análise entre os tempos antes da cirurgia e eutanásia, em cada
grupo, foi utilizado o teste de Wilcoxon. GI-Colesterolemia na eutanásia <
Colesterolemia antes da cirurgia ( * )-p=0,04. Os valores estão expressos em
mediana ± intervalo interquartil.
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Tabela 8 - Comparação da colesterolemia (mg/dL) entre os grupos(GS/GI) antes da cirurgia e no
momento da eutanásia. Não houve diferença entre os grupos.
Tempo
Pré-operatório
Pós-operatório

Grupo
GS
GI
GS

N
12
10
11

Média
110,0
123,7
95,0

mediana
101,7
121,7
100,0

DP
35,1
49,0
41,9

EP
10,1
15,5
12,7

IIQ
42,5
97,5
45,5

GI

9

75,5

63,3

43,8

14,6

51,7

p-valor*
0,20
0,15

* teste de MW

A comparação dos níveis de HDL-colesterol (Tabela 9), antes da cirurgia
(GS-n=6/GI-n=7)

e

no

momento

da

eutanásia

(GS-n=10/GI-n=4)

não

demonstrou diferença estatística entre os grupos (MW-p=0,16 antes da
cirurgia; MW-p=0,20 na eutanásia).
Analisando-se a fração HDL-colesterol, foi possível observar que os
níveis séricos antes da cirurgia e no momento da eutanásia, em cada grupo
isoladamente, demonstraram diferença estatística no GI, com nível de HDLcolesterol mais elevado no segundo momento (Wilcoxon-p<0,01). Não houve
diferença estatística entre os dois momentos no GS (Wilcoxon-p=0,43) (Figura
17).
Tabela 9 - Comparação dos níveis de HDL-colesterol (mg/dL) entre os grupos(GS/GI) antes da
cirurgia e no momento da eutanásia. Não houve diferença entre os grupos.
Tempo
Pré-operatório
Pós-operatório

Grupo
GS
GI
GS

N
6
7
10

Média
28,0
22,0
24,5

Mediana
29,1
18,3
24,1

DP
5,3
9,8
8,4

EP
2,2
3,7
2,7

IIQ
10,4
20,1
14,3

GI

4

26,7

26,8

9,8

4,9

18,9

* teste de MW
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p-valor*
0,16
0,20

Figura 17 - Comparação dos níveis de HDL-colesterol (mg/dL) nos dois grupos (GS/GI), nos
tempos antes da cirurgia (GS-n=6/GI-n=7) e na eutanásia (GS-n=10/GI-n=4). Para
análise comparativa entre os grupos no diferentes tempos foi utilizado o teste de
Mann-Whitney. Para a análise entre os tempos antes da cirurgia e eutanásia em
cada grupo, foi utilizado o teste de Wilcoxon. GI HDL-colesterol na eutanásia >
HDL-colesterol antes da cirurgia ( * )-p<0,01. Os valores estão expressos em
mediana ± intervalo interquartil.

2.5. Triglicérides

O número de ratos utilizado na análise dos dados foi diferente do
número total de ratos de cada grupo, devido a falha na leitura do método de
mensuração dos triglicérides em algumas amostras.
Comparando-se a trigliceridemia entre os dois grupos antes da cirurgia
(GS-n=12/GI-n=9) e no momento da eutanásia (GS-n=11/GI-n=9) (Tabela 10),
não foi observada diferença estatística entre os dois grupos (Figura 18).
Quando

se

realizou

a

análise

comparativa

da

trigliceridemia

isoladamente em cada grupo, nos dois momentos, antes da cirurgia e no
momento da eutanásia, foi observada diferença estatística no GS, com maior
nível dos triglicérides no segundo momento (Wicoxon-p<0,01), enquanto não
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houve diferença estatística entre os dois momentos no GI (Wilcoxon-p=0,07)
(Figura 18).

Figura 18 - Comparação da trigliceridemia (mg/dL) nos dois grupos (GS/GI), nos tempos antes
da cirurgia (GS-n=12/GI-n=9) e na eutanásia (GS-n=11/GI-n=9). Para análise
comparativa entre os grupos no diferentes tempos foi utilizado o teste de MannWhitney. Para a análise entre os tempos antes da cirurgia e eutanásia, em cada
grupo, foi utilizado o teste de Wilcoxon. GS-Trigliceridemia na eutanásia >
Trigliceridemia antes da cirurgia ( * )-p<0,01. Os valores estão expressos em
mediana ± intervalo interquartil.

Tabela 10 - Comparação da trigliceridemia (mg/dL) entre os grupos (GS/GI) antes da cirurgia e
no momento da eutanásia. Não houve diferença entre os grupos.
Tempo
Pré-operatório
Pós-operatório

Grupo
GS
GI
GS

n
12
9
11

média
47,7
59,5
99,8

mediana
47,7
64,6
83,1

DP
17,1
19,2
77,4

EP
4,9
6,4
23,4

IIQ
23,8
40,0
76,9

GI

9

88,8

76,9

35,2

11,8

49,3

* teste de MW
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p-valor*
0,11
0,20

3. Estrutura do pâncreas

3.1.

Relação de área de ilhotas de Langerhans pela área de pâncreas
examinado

Comparando-se a relação da área total das ilhotas de Langerhans pela
área total de pâncreas examinado entre os dois grupos, foi possível observar
que não houve diferença estatística (GS-n=13/GI-n=11; MW-p=0,37) (Tabela
11-Figura 19).

Figura 19 - Análise comparativa entre a relação da área total medida das ilhotas de Langerhans
2

pela área total medida de pâncreas com as medidas expressas em µm . Para análise
comparativa entre os grupos foi utilizado o teste de Mann-Whitney. Não houve
diferença estatística. Os valores estão expressos em mediana ± intervalo interquartil.

35

Tabela 11 - Comparação da relação da área das ilhotas de Langerhans pela área total de
2

pâncreas medido (x10 ) entre os grupos. Não houve diferença entre os grupos.
Grupo
GS
GI

N
13
11

Media
2,59
2,68

Mediana
2,38
3,11

DP
1,45
1,66

EP
0,40
0,50

IIQ
2,13
3,03

p-valor*
0,37

* teste de MW

3.2. Densidade celular de células beta nas ilhotas Langerhans

Na avaliação da densidade de células beta nas ilhotas de Langerhans,
ao comparar-se a relação do número de células beta pela área total medida
das ilhotas de Langerhans, não foi observada diferença significativa entre os
grupos (GS-n=13/GI-n=11; MW-p=0,18) (Tabela 12-Figura 20).

Figura 20 - Análise comparativa entre o número de células beta pela área total medida das
ilhotas de Langerhans. Para análise comparativa entre os grupos foi utilizado o
teste de Mann-Whitney. Não houve diferença estatística. Os valores estão
expressos em mediana ± intervalo interquartil
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Tabela 12 - Comparação da relação do número de células beta pela área das ilhotas de
3

Langerhans (x10 ) entre os grupos. Não houve diferença entre os grupos.
Grupo
GS
GI

N
13
11

Média
5,01
3,38

Mediana
2,63
3,44

DP
7,76
1,52

EP
2,15
0,46

IIQ
1,25
1,54

p-valor*
0,18

* teste de MW

3.3. Densidade celular de células beta no pâncreas total

Com base na análise comparativa da relação do número de células beta
pela área total medida de pâncreas observou-se que não houve diferença
estatística entre os grupos (GS-n=13/GI-n=11; MW-p=0,47) (Tabela 13-Figura
21).

Figura 21 - Análise comparativa entre o número de células beta pela área total medida de
pâncreas. Para análise comparativa entre os grupos foi utilizado o teste de Mann
Whitney. Não houve diferença estatística. Os valores estão expressos em mediana
± intervalo interquartil.
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Tabela 13- Comparação da relação do número de células beta pela área total medida de
4

pâncreas (x10 ) entre os grupos . Não houve diferença entre os grupos .
Grupo
GS
GI

N
13
11

Média
1,02
0,79

mediana
0,75
0,75

DP
1,24
0,50

EP
0,34
0,15

IIQ
0,64
0,56

p-valor*
0,47

* teste de MW

3.4. Densidade celular das ilhotas de Langerhans no pâncreas total examinado

Analisando-se comparativamente, a relação do número total de células
das ilhotas de Langerhans pela área total medida de pâncreas, foi possível
observar que não houve diferença estatística entre os grupos (GS-n=13/GIn=11; MW-p=0,49) (Tabela 14-Figura 22).

Figura 22 - Análise comparativa entre o número total de células das ilhotas Langerhans pela
4

área total medida de pâncreas (x10 ). Para análise comparativa entre os grupos
foi utilizado o teste de Mann-Whitney. Não houve diferença estatística. Os
valores estão expressos em mediana ± intervalo interquartil.
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Tabela 14 - Comparação da relação do número de células das ilhotas de Langerhans pela área
4

total medida de pâncreas (x10 ) entre os grupos. Não houve diferença entre os
grupos.
Grupo
GS
GI

N
13
11

Média
1,40
1,18

Mediana
0,98
1,00

DP
1,47
0,78

EP
0,41
0,23

IIQ
0,94
1,05

p-valor*
0,49

* teste de MW

3.5. Percentual de células beta

Comparando-se o percentual de células beta entre os dois grupos, foi
observado que não houve diferença estatística (GS-n=13/GI-n=11; MW-p=0,38)
(Tabela 15-Figura 23).

Figura 23 - Análise comparativa do percentual de células beta. Para análise comparativa
entre os grupos foi utilizado o teste de Mann-Whitney. Não houve diferença
estatística significante. Os valores estão expressos em mediana ± intervalo
interquartil.
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Tabela 15 - Comparação do percentual de células beta entre os grupos. Não houve diferença
entre os grupos.
Grupo
GS
GI

N
13
11

Média
70,40
68,99

mediana
67,89
69,46

* teste de MW
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DP
9,51
7,10

EP
2,64
2,14

IIQ
13,88
9,80

p-valor*
0,38

DISCUSSÃO

As técnicas cirúrgicas bariátricas representaram nos primórdios uma
forma de tratamento da obesidade grau III, com foco na perda ponderal71,

72

.O

advento de procedimentos minimamente invasivos aumentou o número de
opções de técnicas que resultam em uma redução sustentada de peso com
baixa incidência de complicações operatórias 73.
Observou-se que após a realização de procedimentos bariátricos, as
taxas de controle clínico de comorbidades, como a hipercolesterolemia,
hipertrigiceridemia e disfunções cardíacas foram elevadas 74. Em um estudo
observou-se a melhora das comorbidades em 80% dos pacientes, com
resolução da apnéia do sono, controle da hipertensão arterial e melhora da
hipercolesterolemia em mais de, respectivamente, 86%,38% e 71% dos
pacientes75.
Quando comparou-se as formas de terapias não operatórias com as
operatórias, em relação às comorbidades associadas à obesidade, foi
observada uma taxa menor de mortalidade nos pacientes submetidos a
procedimentos bariátricos76, 77
O DM2 é a principal comorbidade associada à obesidade, em função de
sua alta incidência e a presença de complicações em longo prazo1, 3. As
técnicas operatórias bariátricas demonstraram taxas altas de melhora do
DM278. Estudos como o BPGYR e a DBP-SD demonstraram melhora do DM2
com taxas acima de 83,4%74. Há relatos de concentrações normais de glicose
sangüínea, de forma sustentada, bem como nos níveis de hemoglobina
glicada, na faixa de 80 a 100%29, correlacionadas a redução de mortalidade
associada ao DM278.
Postulou-se que estes procedimentos produziam efeitos metabólicos
primários e não secundários à perda de peso 29,
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e que a normalização da

insulinemia e da glicemia ocorriam dias após o procedimento cirúrgico, antes
que houvesse uma perda significativa de peso 29, 79.
Foi postulada a hipótese de um fator anti-incretínico, possivelmente
nutrientes, como lipídeos ou carboidratos, comprometendo a produção de
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incretinas, que são produzidas proximalmente no intestino delgado, no caso o
polipeptídeo inibitório gástrico (GIP). Em hipótese, as técnicas operatórias em
que são realizados desvios de segmentos proximais do intestino delgado
reduziam assim a ação destes nutrientes ou fatores, com uma resultante
produção normalizada destas incretinas do intestino proximal, sendo referida
como a teoria do foregut28-30, 79, 80.
Outra teoria foi de que a realização de um by-pass traz como
conseqüências a presença de nutrientes não completamente digeridos no íleo,
estimulando a secreção e a produção de hormônios que atuam no metabolismo
glicídico, tendo como principal hormônio o GLP-1, teoria esta conhecida como
hindgut15, 81.
Estes diferentes mecanismos de ação postularam assim os efeitos de
técnicas operatórias na melhora dos parâmetros clínicos do DM2, decorrente
das ações de hormônios gastrointestinais com efeitos incretínicos, os quais
também reduzem o consumo alimentar e o peso15, 66, 82.
Os diferentes procedimentos bariátricos tais como, by-pass gástrico em
Y-de-Roux, a gastrectomia vertical e a derivação biliodigestiva alteram os
níveis de enterohormônios, como a grelina, o enteroglucagon e o GLP-183-85.
Em relação a interposição ileal, estudos demonstraram que em ratos
obesos ocorre a redução do consumo alimentar e do peso, que poderiam estar
associados a melhora do DM2 e sabe-se que o GLP-1 é um potente regulador
da ingestão alimentar86. Em pacientes diabéticos, no pós-operatório, houve
uma normalização na homeostasia da glicemia resultante dos efeitos desta
incretina em técnicas operatórias87. Em decorrência destes efeitos, foi
observada que houve uma alteração dos níveis de outros hormônios, como a
adiponectina, que estão envolvidos no controle do peso corpóreo, além dos
efeitos resultantes do GLP-188, 89.
Além disto, outra questão surgiu decorrente deste extraordinário controle
do DM2 após os procedimentos bariátricos, que foi o de compreender como
estes, por um efeito primário e não secundário à perda ponderal, trariam
alguma efetividade em diabéticos não obesos ou moderadamente obesos 90, 91.
Postulou-se que a II associada a procedimento restritivo, como a banda
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gástrica ajustável ou GV poderia representar alternativa para pacientes
diabéticos com IMC menor que 35 kg/m2, não elegíveis para as cirurgias mais
complexas e disabortivas45.
Assim como as questões pertinentes a melhora do DM2 e a aplicação de
técnicas operatórias com menor componente disabortivo, com menor incidência
de complicações, as pesquisas nesta área tornaram-se alvos de estudos.
Os efeitos dos procedimentos baroendócrinos foram nos primórdios
atribuídos aos seus aspectos restritivos e disabsortivos, porém observou-se
que os efeitos metabólicos ocorriam antes da ocorrência da perda ponderal.
Um maior conhecimento sobre as ações dos hormônios gastrointestinais
passou a ser adquirido e os resultantes efeitos sobre a perda ponderal,
considerando-se que além dos aspectos restritivos e disbasortivos, havia uma
ação destes enterohormônios sobre aspectos metabólicos e na dicotomia
fome-saciedade.
Na interposição ileal, a ação de nutrientes maldigeridos nas porções
mais distais do intestino delgado acarreta um aumento na secreção e liberação
de GLP-1 no íleo distal. Além dos efeitos no metabolismo glicídico, este
hormônio reduz a motilidade gástrica, efeito este denominado “freio ileal”, bem
como atua no SNC com indução de saciedade, havendo uma
ingestão alimentar e a indução de uma perda ponderal92,

redução da

93

. Este modelo

permitiu avaliar os efeitos dos hormônios gastrointestinais sem a influência dos
efeitos disabsortivos, restritivos ou aqueles resultantes de aspectos ponderais,
no controle do DM2.
Além dos efeitos ponderais e no consumo alimentar, em populações
obesas e não obesas, diabéticas e não diabéticas, o procedimento interposição
ileal produz uma melhora na tolerância à glicose após à realização do
procedimento cirúrgico e um efeito sustentado benéfico em longo prazo, no
metabolismo glicídico59,

81

. O modelo de III tem sido amplamente estudado bem

como a avaliação de suas repercussões na morfologia intestinal, na morfologia
pancreática e no metabolismo glicídico 15, 57, 59, 67, 94.
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Em estudo realizado em ratos euglicêmicos foi observada a redução
significativa dos níveis de glicemia e resistência insulínica em relação aos
valores de antes da realização do procedimento cirúrgico67.
Buscou-se

avaliar

os

efeitos

ponderais

e

metabólicos

de

um

procedimento cirúrgico com efeitos disabsortivos minimizados pela inexistência
de desvios ou ressecções. Como a incidência da resistência insulínica cresce e
em populações não obesas, optou-se em avaliar estes efeitos em uma situação
fisiológica em ratos, no sentido de detectar possíveis complicações metabólicas
e estruturais, como a hipoglicemia, perda ponderal inadmissível, redução
inapropriada do consumo alimentar, alterações morfológicas pancreáticas que
podem acarretar um desequilíbrio na produção dos hormônios. No presente
estudo mostra-se pela primeira vez os efeitos na morfologia pancreática
produzida pela técnica, em ratos normais.
Estudou-se a curva de peso e ao comparar-se o peso após a III, não foi
observada diferença de peso, no decorrer de 8 semanas após o procedimento
operatório, entre o grupo interposto e o grupo controle. Quando avaliou-se a
variação percentual do peso entre cada semana não houve diferença entre os
grupos.
Em um estudo demonstrou-se que em ratos não obesos tornados
diabéticos por streptozotocina, houve uma discreta redução de peso na
primeira semana do pós-operatório de ambos os grupos, sham e interposição,
seguida de recuperação e aumento ponderal no decorrer de 13 semanas, sem
diferença significativa entre os dois grupos. Neste mesmo estudo, no
experimento que utilizou ratos euglicêmicos, observou-se que não houve
diferença no peso dos ratos que foram submetidos a III quando comparado ao
grupo controle, o que está em conformidade com os resultados obtidos no
presente estudo67.
Em um estudo em que foi realizada a II em ratos obesos, foi observado
que ocorre redução de peso e consumo de ração, diferente dos estudos
conduzidos em ratos euglicêmicos ou diabéticos não obesos, em que variações
de peso e consumo não ocorreram. Isto pode ser decorrente das variações
entre as espécies de rato e da possível ação de hormônios, como o GLP-1 e o
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PYY, com efeito anorexígeno maior e maior redução ponderal, em uma
situação em que ocorre obesidade95-97.
Em ensaios clínicos, observou-se que não ocorrem variações ponderais
precoces apesar da melhora precoce dos parâmetros do DM2 78, 98.Em estudos
experimentais anteriores observou-se que o DM2 pode melhorar independente
de variações ponderais, como o que foi observado no by-pass jejuno-ileal99.
Em outro estudo, ao se comparar o peso entre dois grupos, II e controle,
submetidos a dieta hiperlipídica, foi observado que a redução do peso ocorreu
de forma similar, sem diferenças entre os dois grupos, até o décimo primeiro
dia do pós-operatório. Após este período, os dois grupos começaram a
aumentar o peso corpóreo, porém com um ganho estatisticamente menor no
grupo submetido a interposição ileal57. Quando se comparou técnicas
bariátricas diferentes, em que foi avaliada a evolução ponderal em um grupo
que realizou BPGYR e um grupo que realizou II, foi observado que ocorreu
maior perda ponderal no grupo BPGYR. Isto foi atribuído a um aumento da máabsorção, maior gasto energético ou alterações adaptativas, enquanto no
grupo interposição o ganho ponderal foi similar ao do grupo controle, apesar
dos

animais

interpostos

terem

consumido

maior

volume

de

ração,

possivelmente devido a adaptações metabólicas 47-49, 57, 68, 93.
No que diz respeito ao consumo alimentar, no presente estudo, quando
se avaliou o consumo de ração cumulativo não houve diferença entre os
grupos. Ao se fazer a análise comparativa entre os grupos, observou-se
diferença entre os grupos na décima terceira e décima quinta semana, tendo
ocorrido um menor consumo de ração no grupo interposto. Isto foi diferente dos
resultados obtidos em outros estudos, em que observou-se que no grupo
diabético não obeso e no grupo de animais não diabéticos, submetidos a II, não
houve diferença, em nenhum momento, no consumo de ração entre o grupo
interposição comparado com o sham e o controle não operado59,

67

. Já em

estudo realizado para avaliar consumo alimentar após a infusão de PYY, notouse que em ratos obesos ocorreu uma redução de consumo de ração, fato este
que não ocorreu em ratos normais, tendo sido sugerido que a obesidade pode
estar associada a uma deficiência de PYY, que atua inibindo o apetite devido
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ao seu efeito no sistema nervoso central100,

101

e inibindo a produção do

hormônio orexígeno grelina 60.
Em estudo realizado em ratos diabéticos obesos, observou-se que estes
tiveram uma redução no consumo alimentar quando comparados com o grupo
controle de animais não obesos, reforçando a tese de que a ação dos
peptídeos secretados no íleo terminal reduz o consumo de alimentos, na
obesidade57.
Estudo realizado em ratos Sprague-Dawley com peso normal, em que foi
utilizada dieta hiperlipídica e que comparou os efeitos do BPGYR e da II entre
si e com grupos controle operados do tipo sham, observou-se que nos dois
grupos houve redução do consumo alimentar, porém não sustentada após 5
semanas no grupo interposição ileal. No grupo submetido a BPGYR, esta
redução foi mantida até o fim do estudo68. Sugeriu-se que os níveis elevados
de PYY pós prandiais estão relacionados aos efeitos anorexígenos em ambas
as técnicas, porém a não sustentabilidade da redução do consumo ocorreu no
grupo interposto, por possível dissociação entre os níveis pós prandiais de PYY
e a mediação de efeitos anorexígenos e na perda ponderal102,

103

. No presente

estudo, o efeito transitório de redução de consumo ocorreu no GI na primeira e
terceira semana após a cirurgia ao comparar-se com grupo controle (GS).
Quanto a glicemia e a insulinemia, no presente estudo, ao se comparar
os dois diferentes momentos estudados de cada um dos grupos, notou-se que
a glicemia estava mais baixa e a insulinemia mais elevada no GI, após a
cirurgia. O ITT não demonstrou diferença entre os dois momentos estudados
em cada grupo. Em estudo conduzido por Patriti 15,
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, sugeriu-se que em fases

mais precoces, 30 a 45 dias do PO, a melhora na tolerância a glicose poderia
ser por um efeito insulino-independente, da interposição ileal, possivelmente
devido a ação do GLP-1 na captação e utilização da glicose pelos tecidos,
esvaziamento gástrico reduzido ou redução na secreção de glucagon, ou seja,
por funções extrapancreáticas do GLP-1104,

105

. Neste mesmo estudo, a

redução dos níveis basais de insulina e redução da resistência insulínica só foi
observada em fases mais tardias, em 5 a 6 meses do pós operatório. No
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presente estudo não foi realizada a determinação do GLP-1 e estudo foi
conduzido por somente 2 meses no pós-operatório.
No estudo realizado por Strader, os parâmetros utilizados para avaliação
e acompanhamento do DM2 mostraram que ao fim de 11 semanas do PO, a
glicemia de jejum foi menor no grupo interposto quando comparado ao grupo
sham. O ITT, 13 semanas após o procedimento cirúrgico, mostrou menor
resistência insulínica no grupo interposição do que no grupo sham. Neste
mesmo estudo, no experimento envolvendo ratos euglicêmicos foi observado
que, ao comparar-se os ratos submetidos a interposição com o grupo sham,
que a glicemia era menor no grupo interposto. Os níveis de insulina de jejum
eram iguais entre os dois grupos, porém com a insulina pós prandial mais
elevada no grupo interposição. O ITT não foi realizado no experimento com
ratos euglicêmicos. No presente estudo foi observado que o grupo interposto
apresentava níveis mais baixos de glicemia após a cirurgia, como no estudo de
Strader. Os níveis de insulina estavam mais elevados no GI, possivelmente
como efeito resultante do procedimento operatório e uma produção aumentada
da insulina e não por ocorrência de resistência insulínica, fato corroborado
quando observou-se que não houve alteração do ITT.
Em estudos clínicos, em que a interposição foi realizada associada à
gastrectomia vertical, houve redução dos níveis de glicemia e da insulinemia de
jejum com pacientes diabéticos com IMC abaixo de 35 46, 48, 49.
A utilização da técnica interposição ileal ainda gera questões quanto a
possíveis efeitos exacerbados de enterohormônios. Em ensaios clínicos com
by-pass

gástrico

observou-se

casos

de

ocorrência

de

hipoglicemia

hiperinsulinêmica secundária a elevações de GLP-1 e neisidioblastose, efeito
que poderia ser esperado por exacerbação de efeitos incretínicos resultantes
do procedimento70,

106-109

. No presente estudo não foi observada a ocorrência

de hipoglicemia no grupo interposto, em longo prazo.
Em relação aos níveis de lipídeos séricos, no presente estudo notou-se
que os níveis séricos de colesterol e triglicérides estavam mais baixos no
momento de eutanásia, no grupo interposto, assim como os níveis de HDLcolesterol foram mais elevados. Quando se comparam os resultados do
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presente estudo com os resultados em ensaios clínicos, com a interposição
ileal sendo parte de uma técnica que era associada à realização de GV com
finalidades baroendócrinas45, observou-se que os pacientes apresentaram
queda nos níveis de colesterol e triglicérides, porém com seus níveis prévios à
cirurgia elevados.
Strader, em 2009, observou que os níveis séricos dos ácidos biliares
eram maiores no ratos submetidos a interposição 67. Sugeriu-se que a
interposição atenua a absorção e o transporte de colesterol promovida pela
elevada absorção prematura de sais biliares 110. Em outro estudo, observou-se
que os ácidos biliares encontravam-se mais elevados no grupo interposto e
postulou-se que os níveis de ácidos biliares são inversamente proporcionais
aos níveis de triglicérides111,

112

. Em estudo conduzido por Cummings, os níveis

de colesterol e triglicérides foram mais baixos e o de ácidos biliares foram 2
vezes mais elevados no grupo interposto, quando comparado ao sham113.
Estudos demonstraram que quando era realizada derivação biliar para porção
distal do intestino delgado, a alteração na circulação dos sais biliares induziu a
melhora na tolerância a glicose em ratos normais 114, 115. Demonstrou-se que as
alterações no metabolismo dos lipídeos podem levar ao desenvolvimento da
resistência insulínica

116

.

Em estudo conduzido com ratos diabéticos não obesos Goto-Kakizaki 66
foi realizada a dosagem de colesterol e a análise comparativa entre o grupo
interposto e o grupo sham dos ratos diabéticos e demonstrou-se que houve
queda nos níveis de colesterol no grupo interposto.
Quanto aos níveis séricos de triglicérides, o presente estudo mostrou os
seus níveis mais baixos após a interposição. A maior proliferação da mucosa
ileal quando o íleo está em uma porção mais proximal é decorrente de efeitos
provocados pelo maior estímulo produzido pelos nutrientes. Esta mucosa
“jejunizada” aumenta a capacidade absortiva de ácidos biliares, cujos níveis
são inversamente proporcionais aos níveis de triglicérides67.
Nos aspectos morfológicos , é importante que se ressalte que não foram
realizados estudos morfológicos em modelos não diabéticos e não obesos, de
mesma espécie, após a interposição ileal isolada. No presente estudo, todos os
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parâmetros morfológicos analisados não mostraram diferenças estatísticas
entre os grupos.
Em estudo com ratos não obesos diabéticos, da raça Goto-Kakizaki,
tendo como grupo controle ratos Sprague Dawley não obesos e não diabéticos,
a morfologia pancreática foi avaliada somente no grupo diabético, onde foi visto
que a estrutura das ilhotas, a mensuração da fibrose e a neogênese, pela
avaliação de células beta próxima aos ductos, era significativamente diferente
no grupo controle diabético em relação ao grupo interposto diabético. Não foi
realizado estudo da estrutura pancreática no grupo interposto não obeso e não
diabético15.
Em um estudo que utilizou modelo genético de rato não obeso diabético,
foi demonstrado que um déficit de número de células beta das ilhotas de
Langerhans é o defeito primário que leva os animais a desenvolverem
hiperglicemia. Isto foi detectado nas 3 primeiras semanas após o nascimento e
a utilização de GLP-1 ou seu análogo (exendina-4), no período prediabético,
aumentou o conteúdo celular pancreático por neogênese ou aumento da
regeneração e conseqüentemente ocorreu o controle glicêmico 117.
No presente estudo, o procedimento operatório III em si não trouxe
repercussão na morfologia pancreática. No grupo controle, mesmo ocorrendo
elevação dos níveis de glicemia, colesterol e triglicérides, estes podem estar
associados ao envelhecimento e início de resistência insulínica que ainda não
se expressaram em teste in vivo como o ITT, ocorrer a nível molecular, sem
que a expressão morfológica pancreática fosse observada entre os grupos, o
que abre a perspectiva de estudos que estendam o tempo de observação para
que possíveis alterações morfológicas pancreáticas sejam detectadas e
analisadas.
O presente estudo agregou novos conhecimentos pois avaliou os efeitos
de uma interposição ileal isolada em animais de experimentação, não obesos e
não diabéticos e com um acompanhamento de longo prazo. Observou-se que é
uma técnica que não reduz o consumo alimentar ou o peso dos animais, nem
tampouco acarretou hipoglicemia ou alterações morfológicas pancreáticas,
assim como não alterou a sensibilidade à insulina com os testes realizados. O

49

procedimento alterou a evolução de alguns aspectos do metabolismo dos
animais, na medida em que foi observado elevação dos níveis de glicemia, de
colesterol, e triglicérides no grupo controle, bem como acarretou níveis mais
baixos de HDL-colesterol. Um ponto de destaque do presente estudo foi em
relação a avaliação histológica realizada, tendo sido demonstrado que não
houve alterações na estrutura pancreática e que os efeitos metabólicos podem
ser decorrentes de outros efeitos da cirurgia, possivelmente nas ações dos
enterohormônios ou das modificações histológicas que possivelmente ocorrem
na mucosa intestinal e nas células produtoras destes enterohormônios, bem
como de mudanças ultraestruturais ou moleculares que podem antecipar
modificações

morfológicas,

no

metabolismo

da

glicemia

e

nas

vias

moleculares de ação da insulina e dos outros hormônios. Este é um potencial
procedimento

cirúrgico

para

o

tratamento

de

determinadas

doenças

metabólicas, principalmente casos selecionados de diabetes mellitus tipo 2, em
pacientes eutróficos ou na faixa de sobrepeso, sem boa resposta ao tratamento
convencional com dieta e medicamentos. Por tudo isso, estudos clínicos
controlados devem ser realizados no intuito de verificar e avaliar melhor os
seus efeitos em seres humanos.
Assim sendo postula-se que os efeitos existentes no metabolismo
glicídico, com níveis mais reduzidos da glicemia e níveis mais elevados de
insulina,

possam

resultar

de

alterações

moleculares

sem

expressão

morfológica ou devido aos efeitos extrapancreáticos de enterohormônios 105.
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CONCLUSÃO
Ao estudar-se a interposição ileal isolada e suas repercussões
ponderais, metabólicas e estruturais, conclui-se que a técnica, em 8 semanas,
em ratos da linhagem Wistar e em situações de normalidade:
1. Reduz transitoriamente o consumo alimentar, nas primeiras semanas
após a cirurgia, porém de uma forma geral não interferiu no consumo alimentar
cumulativo.
2. Não altera o peso dos animais.
3. Reduz os níveis de glicemia, colesterol e triglicérides.
4. Eleva os níveis de HDL-colesterol.
5. Não interfere nos teste in vivo de resistência insulínica.
6. Não induz a alterações morfológicas na estrutura pancreática, não
sendo observados o aumento das ilhotas de Langerhans ou aumento da
celularidade total ou de células beta nas ilhotas.
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ANEXOS

Anexo 1- Formalina Tamponada
A formalina tamponada apresenta um percentual de formaldeído variável
entre 3,7 e 4% com pH estável em 7,4. A fórmula para preparo de 1 litro de
formol tamponado é:
1. Diluir 6,5g de fosfato de sódio dibásico anidro em 450 mL de água filtrada;
2. Diluir 4g de fosfato de sódio monobásico monohidratado em 450 mL de água
filtrada;
3. Juntar as duas soluções:
4. Acrescentar 100 mL de formol comercial a 37% ou 40%.
Anexo 2 – Protocolo de silanização das lâminas
Lâmina Silanizada: (3–Aminopropyl) triethoxy-silane, minimum 98%
(Sigma A3648). O protocolo de silanização das lâminas envolve as seguintes
etapas:
As lâminas são colocadas em carrinhos de metal (usa-se luvas).
Em cubas de vidro com capacidade para, aproximadamente, 500ml são
colocados os seguintes reagentes:
1. Álcool absoluto: submersão do carrinho com as lâminas por
três minutos;
2. Álcool absoluto: submersão do carrinho com as lâminas por
três minutos;
3. Silano 4% em acetona: submersão do carrinho com as lâminas
por três minutos;
4. Álcool absoluto: seis a dez banhos de imersão; e
5. Álcool absoluto: seis a dez banhos de imersão;
Ao passar o carrinho de uma cuba para outra, esgotar bem o excesso do
reagente, para não “contaminar” o reagente seguinte. Retira-se o excesso de
acetona em papel toalha e secam-se as lâminas em estufa, 80ºC, por trinta
minutos. As lâminas são guardadas em caixas, ficando protegidas de poeira.
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Anexo 3 – Protocolo de estudo imuunohistoquímico
O protocolo de estudo imunohistoquímico inclui as seguintes etapas:
a) desparafinação: as lâminas foram deixadas em estufa a 60ºC por 12 horas,
para melhor adesão do tecido e, em seguida, desparafinadas com 3 banhos em
xilol por 5 minutos cada, em temperatura ambiente;
b) hidratação: as lâminas foram submersas duas vezes em etanol absoluto por
5 minutos e lavadas com água corrente, por 2 minutos, para a hidratação dos
cortes;
c) recuperação antigênica: as lâminas foram colocadas em solução de citrato
de sódio 10 mM, pH 6,0, por 30 minutos em panela de vapor (95ºC), deixandose depois esfriar à temperatura ambiente por 20 minutos e lavadas em PBS
(Tampão Salina Fosfato) 0,05 M, pH de 7,4, quatro vezes por 3 minutos cada;
d) bloqueio da peroxidase endógena: as lâminas foram incubadas com
peróxido de hidrogênio 3%, quatro vezes por 5 minutos cada e, em seguida,
lavadas com água corrente e tampão PBS, pH de 7,4, três vezes por 3 minutos
cada;
e) bloqueio de sítios inespecíficos: as lâminas foram incubadas em PBS, pH de
7,4 + SAB (Soro Albumina Bovina) 1% por 30 minutos em temperatura
ambiente;
f) ligação com o primeiro anticorpo primário: os cortes histológicos de cada
lâmina foram incubados com anticorpo primário, diluídos em PBS + SAB 1%,
em titulação pré-estabelecida pelo fornecedor, e deixadas em câmara úmida a
4ºC de 16 a 18 horas e, na seqüência, foram lavadas em PBS, pH de 7,4, por 3
vezes;
g) ligação do anticorpo secundário: os cortes foram incubados com o anticorpo
secundário, conjugado com biotina do Kit Dako EnVision por 30 minutos, à
temperatura ambiente em câmara úmida. Após a incubação, lâminas foram
lavadas em PBS, pH de 7,4, por 3 vezes e novamente incubadas com a
solução de amplificação (estreptavidina conjugada com peroxidase) do Kit
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Dako, por 30 minutos, e, em seguida, lavadas com tampão PBS, pH de 7,4, por
três vezes;
h) revelação: os

cortes

foram cobertos com solução de cromógeno

3,3’diaminobenzidina (DAB líquido), por 15 minutos, e, em seguida, lavados
com água destilada;
i) revelação: os cortes foram cobertos com solução de cromógeno Permanent
Red, por 20 minutos;
j) contracoloração: os cortes foram lavados em água corrente, por 5 minutos, e,
em seguida, contracorados com hematoxilina de Harris, por 20 segundos;
l) desidratação e montagem: as lâminas foram lavadas em água corrente, por
10 minutos, submersas em etanol absoluto 4 vezes e, a seguir, em xilol por 3
vezes e levadas para montagem com lamínula, e em meio de montagem
Enttellan ® (Merck) e identificadas.
Adotou-se como padrão de positividade o aparecimento de coloração
marrom acastanhada característica.
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