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RESUMO
INTRODUÇÃO: Devido ao caráter progressivo do diabetes mellitus do tipo 2, e
também à complexidade e à perpetuidade do tratamento medicamentoso, buscamse estratégias cirúrgicas capazes de promover a normoglicemia, inclusive em
pacientes não-obesos. O controle da glicemia em pacientes diabéticos pode ser
alcançado pelo aumento da concentração sanguínea de GLP-1, hormônio produzido
pelas células L, as quais são mais densamente concentradas no íleo terminal. A
melhora prematura e prolongada do diabetes em pacientes submetidos a
intervenções cirúrgicas bariátricas convencionais despertaram o interesse na
investigação do papel da interposição ileal isolada (III) como alternativa cirúrgica
para o tratamento do diabetes do tipo 2 em pacientes não-obesos. A III é uma
simples transposição de segmento intestinal de um local do tubo digestório para
outro, sem procedimentos operatórios adicionais. A razão dessa intervenção é a
constatação de que a interposição de segmento do íleo distal no trajeto do jejuno
proximal propicia o contato dos alimentos não totalmente digeridos com as células L
ileais, o que incrementa a secreção de GLP-1 por essas células enteroendócrinas,
com repercussões benéficas para o lado do metabolismo glicídico. Não obstante,
para que tais benesses sobre o metabolismo da glicose sejam perenes e a III possa
ser então proposta como tratamento cirúrgico do diabetes do tipo 2 em pacientes
não-obesos, é necessário que o íleo interposto permaneça densamente povoado por
células L – conforme ocorre no íleo que remanesce em seu lugar de origem (íleo
tópico) -, dessa forma justificando a intervenção cirúrgica. A garantia de altos níveis
sanguíneos de GLP-1 ao longo do tempo em pacientes submetidos à III está na
estrita dependência de permanecer constante a taxa de diferenciação em células L
por parte das células tronco situadas nas criptas intestinais.
OBJETIVOS: Investigar a influência da III na diferenciação das células precursoras
intestinais do íleo principalmente em células L enteroendócrinas ao longo do tempo.
MÉTODOS: Serão utilizados 20 ratos (Rattus norvegicus albinus) Wistar machos
2BAW heterogêneos com 12 semanas de vida. Os animais receberão dieta
hipercalórica e hiperlipídica por pelo menos 16 semanas, até que desenvolvam
dismetabolismo glicídico comprovado por teste de glicemia. Os animais serão
distribuídos em dois grupos de 10 ratos cada. Um grupo será submetido à III (GI) e o
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outro será o grupo controle (GC), não submetido a nenhuma intervenção cirúrgica. A
glicemia capilar será dosada semanalmente. Serão realizadas coletas sanguíneas
nas semanas S12 (início do experimento), S28 (duas semanas antes da operação),
S40 (10 semanas após a operação) e S48 (18 semanas após a operação, dia da
eutanásia) para dosagem de hemoglobina glicada, insulina, GLP-1, peptídeo C e
glucagon. Também serão realizados teste de tolerância oral à glicose e teste
intraperitoneal de resistência insulínica. Para análise comparativa entre os grupos da
diferenciação das células precursoras do íleo em células enteroendócrinas,
principalmente em células L, após a eutanásia serão coletadas amostras da
espessura total do íleo interposto e do íleo tópico dos animais do GI, e também do
jejuno e do íleo dos animais do GC. Esses tecidos serão analisados por morfologia e
morfometria histológica e por imunofluorescência. Também haverá avaliação por
biologia molecular, utilizando-se aqui microchips contendo todos os genes já
anotados para a espécie, incluindo aqueles relacionados com a diferenciação dos
precursores intestinais em células importantes na manutenção da normoglicemia..
Na presença de distribuição normal dos dados, será aplicada a técnica de análise de
variância com dois fatores fixos: grupos (com 2 níveis: GI e CG), semanas (com 4
níveis: S12, S28, S40 e S48). Para as variáveis avaliadas semanalmente, a
avaliação terá 36 níveis de acordo com a semana. Caso contrário será aplicado o
Teste de Mann-Whitney para comparar as técnicas dentro de cada avaliação e o
Teste de Friedman para amostras relacionadas para comparar as variações dentro
de cada técnica. A presença de associação entre variáveis qualitativas será avaliada
pelo teste do qui-quadrado ou teste exato de Fisher. O nível de significância a ser
adotado será de 0,05 (α = 5%) e níveis descritivos (p) inferiores a esse valor serão
considerados significantes.
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ABSTRACT
INTRODUCTION: Due to the progressive nature of type 2 diabetes, its complexity
and drug treatment perpetuity, there is currently a search for surgical procedures that
can promote euglycemia also in non-obese patients. Diabetic patients glycemic
control can be achieved by increasing the blood concentration of GLP-1, a hormone
produced by L cells that are more densely concentrated in the terminal ileum. Early
and extended improvement of diabetes in patients submitted to conventional bariatric
surgeries awakened the necessity of investigating the isolated ileal interposition (III)
as surgical alternative for the treatment of type 2 diabetes in non-obese patients. III is
a simple transposition of one intestinal segment to another location of the gut, without
additional surgical procedures. The reason for this surgery is the fact that
interposition of one ileal segment to a more anterior region (proximal jejunum)
promotes a greater stimulation of the L cells by poorly digested food, increasing the
production of GLP-1 and having good effects on glicidic metabolism. However, for
the permanence of these effects and the proposal of III as a surgical treatment of
type 2 diabetes in non-obese patients the interposed ileum must keep its L cell high
density, thus justifying the surgical intervention. The guarantee of long-term high
GLP-1 blood levels in patients submitted to III depends on keeping differentiation L
cell rate constant by precursor cells located in intestinal crypts.
OBJECTIVES: To investigate III influence on ileal intestinal precursor cells
differentiation into enteroendocrine L cells in long-term.
METHODS: Twelve 12-week-old male Wistar rats (Rattus norvegicus albinus) of the
WAB strain (heterogeneous) will be used. All animals will receive a high-calorie, highfat diet for 16 weeks or more until they develop glucose dysmetabolism confirmed by
glycemic test. They will be divided into two groups of 10 animals each: the isolated
ileal interposition group (GI) and the control group (GC), comprising animals that will
not be submitted to any surgical intervention. Glucose levels will be measured
weekly. Blood samples will be collected under anesthesia at the weeks W12, W28,
W40 and W48 for the determination glycosilated hemoglobin and plasma levels of
insulin, GLP-1, glucagon and C-peptide. Oral glucose tolerance test and
intraperitoneal insulin resistance test will be performed. For the comparative analysis
of the ileal precursor cells differentiation into enteroendocrine cells among the two
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groups, the following intestinal fragments will be collected after euthanasia:
interposed ileum and remaining ileum from GI, jejunum and ileum from GC. These
fragments will be analyzed by histological morphology, morphometry and
immunofluorescence. There will also be molecular biology analysis using microarrays
containing all rat genes, including the main ones related to the differentiation of
intestinal precursors into cells that play important role in euglycemia. In the presence
of a normal distribution of the data, analysis of variance with two fixed factors Will be
applied: groups (two levels: GI and GC) and weeks (four levels: W12, W28, W40 and
W48). For variables that are measured weekly, the analysis will compare 36 levels
according to the week. In all of the other instances, the Mann-Whitney test will be
applied to compare techniques within each assessment, and the Friedman will be
used for related samples to compare assessments within each technique. The
presence of an association between qualitative variables will be evaluated using the
chi-square or Fischer´s exact test. The significance level will be established as 0.05
(α=5%), and descriptive levels (p-value) below this value will be considered
significant.
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1. INTRODUÇAO
O diabetes, uma das doenças crônicas mais comuns, apresenta-se atualmente
como uma crescente epidemia mundial.1 O diabetes mellitus do tipo 2 (DM2) é uma
preocupante doença metabólica caracterizada pela alta concentração de glicose
sanguínea, cujas complicações geralmente resultam em baixa qualidade de vida,
invalidez e morte prematura.2 Apesar dos esforços que têm sido envidados no
sentido do controle da glicemia em pacientes diabéticos, até o momento nenhuma
das terapêuticas teve impacto totalmente satisfatório na progressão da doença.3
Por outro lado, há determinado procedimento cirúrgico, simples e reversível, que
pode tornar-se uma alternativa terapêutica válida para a doença nos pacientes nãoobesos portadores de diabetes do tipo 2. Isso ocorre porque essa intervenção
propicia acentuado aumento da produção do hormônio incretínico intestinal
Glucagon-like peptide1 (GLP-1). Trata-se da Interposição Ileal Isolada (III). A III é
uma simples transposição de segmento intestinal de um local do tubo digestório para
outro, sem a concomitância de procedimentos operatórios adicionais. O edifício
racional dessa intervenção se baseia na constatação de que a interposição de
segmento do íleo distal no trajeto do jejuno proximal propicia o contato dos alimentos
não totalmente digeridos com as células L ileais, o que incrementa a secreção de
GLP-1 por essas células enteroendócrinas, com repercussões benéficas para o lado
do metabolismo glicídico.
Epidemiologia e etiopatogenia do diabetes
No ano 2000 o diabetes foi a causa da morte de quase três milhões de pessoas.4
Em 2010 ele já afetava cerca de 285 milhões de humanos e a estimativa é de que
esse número aumente 54% até 2030. Nos países em desenvolvimento o aumento
será de cerca de 70%, bem maior do que nos países desenvolvidos, que terão
aumento de 20% no número de adultos com diabetes.1 O DM2, também conhecido
como diabetes não insulinodependente, é responsável por cerca de 90% a 95% dos
casos de diabetes.5
O DM2 é uma doença heterogênea progressiva que envolve principalmente a
resistência insulínica periférica e a diminuição gradual do conjunto de células beta
pancreáticas2,6 – fenômeno denominado ―disfunção de células beta‖, que

surge
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quando o acervo dessas células não é mais capaz de manter a insulinemia em nível
suficiente para sobrepujar a resistência tecidual periférica. Com o decorrer dos anos
o diabetes passa por fases intermediárias conforme progride, inicialmente sendo
tratado apenas com mudança de hábitos de vida e dieta específica, a seguir com
associação de drogas secretagogas de insulina. À medida que a deficiência se
acentua, inevitavelmente, as combinações terapêuticas de agentes orais podem não
mais ser eficazes em controlar a hiperglicemia e a ministração de insulina se
impõe.6-9
Em longo prazo, o DM2 aumenta os riscos do desenvolvimento de complicações
que são causa substancial de morbidade e mortalidade: doença macrovascular,
nefropatia, retinopatia e neuropatia.10 As complicações do diabetes ainda incluem
isquemia de membros levando a amputações, problemas dentários e distúrbios da
gravidez.5 O risco de desenvolver essas doenças associadas está relacionado com a
duração do diabetes e com o nível de controle glicêmico. 11
Apesar de 90% do DM2 poder ser atribuído ao excesso de peso,12 sua incidência
é cada vez maior mesmo entre indivíduos com índice de massa corporal (IMC) na
faixa da eutrofia e do sobrepeso.13,14
Tratamento do diabetes
O DM2 é uma afecção multifacetada, que necessita de uma abordagem
integrada e individualizada nos cuidados de cada paciente, a qual pode ser
desafiadora.15 O tratamento deve inicialmente ser baseado em mudança substancial
do estilo de vida com adequação dietética e implementação de atividade física
regular.16 Quando essas medidas comportamentais não são suficientes para manter
a glicemia nos padrões adequados (o que ocorre com a maioria dos pacientes), os
agentes antidiabéticos orais devem ser então associados.17 Atualmente existem
diferentes classes de fármacos com diversos mecanismos de ação, que podem ser
utilizados isolados ou em combinações terapêuticas variadas.16 Isso porque muitos
dos pacientes requerem, em longo prazo, combinações entre dois ou mais agentes
orais.17-19 Não obstante, com o decorrer dos anos e a evolução da afecção, os níveis
glicêmicos aumentam, impondo o uso de insulina em esquema combinado com
agentes orais, terminando por posterior insulinização plena. Entretanto, nenhuma
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dessas condutas é de fato efetiva para interromper a progressão da doença, embora
possam diminuir os níveis glicêmicos no sangue periférico.9 A intensificação da
insulinoterapia é a forma mais apropriada para se buscar atingir a normoglicemia e
reduzir as complicações da afecção, com controle glicêmico precoce, rigoroso,
persistente e efetivo.16,20,21 Dessa forma, atualmente a insulina é a única alternativa
terapêutica conservadora efetiva para o controle metabólico. 6,7,22
Entretanto, a ministração de insulina exógena é de difícil controle. Atingir
níveis ótimos de controle glicêmico, isto é, valores de glicemia o mais próximo
possível dos níveis de um indivíduo sem diabetes,23 com vistas à prevenção de suas
complicações, continua sendo um dos maiores desafios na prática clínica. 2,21 Apenas
uma pequena parcela da população com diabetes alcança as metas terapêuticas, o
que se deve às limitações da maioria das medidas disponíveis. 23 Entre estas
limitações estão a baixa adesão às dietas, a resistência a regimes de exercícios
físicos, a limitada eficácia e os importantes efeitos adversos dos agentes
terapêuticos atuais, o atraso no início da insulinoterapia e a ojeriza que os pacientes
manifestam ao regime de múltiplas injeções parenterais de insulina. 21,24 Para o
sucesso da insulinoterapia é necessário informação correta, motivação, melhores
níveis socioeconômico e cultural do paciente, alto grau de adesão e capacidade de
aprendizado, disponibilidade de recursos, além da participação e do apoio de uma
equipe multiprofissional.
Adicionalmente, o tratamento medicamentoso da diabetes não é inócuo.
Dessa forma, algumas medicações antidiabéticas aceleram a apoptose das células
beta,2 outras reduzem a densidade mineral óssea e promovem ganho de peso por
expansão do volume e edema,17,18 (o que pode causar ou exacerbar a insuficiência
cardíaca e desencadear eventos de isquemia miocárdica).
Não obstante, há alguns análogos da insulina que permitem uma reposição
mais fisiológica, com mais liberdade, flexibilidade e conveniência na ministração,
permitindo inclusive maior liberdade em relação ao conteúdo da alimentação e
destarte propiciando melhor qualidade de vida.6,7,25 Ainda: formulações que eliminam
a necessidade de injeções subcutâneas podem suplantar algumas das limitações da
insulinoterapia usual, disso resultando melhor controle glicêmico e implementação
da boa qualidade de vida dos indivíduos.21 Algumas formulações para aplicação de
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insulina de maneira não invasiva estão sendo testadas, incluindo a insulina em pó
inalável Exubera (Pfizer), Technosphere (MannKind), Aerdose (Aerogen), BAI (Kos),
Alveair (Coremed) e Bio-Air (BioSante). Na escolha terapêutica deve-se considerar a
tolerabilidade dos agentes antidiabéticos, os efeitos sobre as comorbidades
associadas e também o custo.17
As limitações dos tratamentos convencionais, incapazes de preservar a
função das células beta pancreáticas no decorrer do tempo, tornam imperativa a
obtenção de novos meios para atingir um controle glicêmico adequado e evitar ou
retardar a necessidade de medidas adicionais.2 Há clara necessidade de novas
opções terapêuticas antidiabéticas focadas na preservação da integridade e da
função das células beta, tudo visando a cercear a progressão do DM2.8 Medidas
mais efetivas, baseadas na etiopatogenia da afecção, são necessárias e devem
incluir maior controle tanto da glicemia de jejum quanto da glicemia pós-prandial.22
Uma nova abordagem para o tratamento do DM2 são as terapias baseadas
nas incretinas, tais como os inibidores da dipeptidil peptidase-4 (DPP-4) e os
agonistas do receptor de GLP-1, que são análogos do GLP-1 e ligantes aos seus
receptores nas células beta pancreáticas, ativando-os.2,3 Esses dois grupos
demonstraram ser seguros e efetivos na diminuição dos níveis glicêmicos,
promovendo também efeitos favoráveis em relação ao peso, perfil lipídico e pressão
arterial.9,17,26-28 Ambos levam à secreção de insulina e supressão de glucagon
glicose-dependente, com consequente baixo risco de hipoglicemia. Os estudos
experimentais demonstraram que essas terapias prolongam a sobrevida das células
beta pancreáticas, atrasando sua disfunção e promovendo a regeneração das
ilhotas de Langerhans, destarte possibilitando a frenagem da progressão do
DM2.3,9,28
Entretanto, apesar de ter sido demonstrada promissora essa abordagem do
DM2 mediante ministração de DPP-4 e análogos do GLP1, devem ser levados em
consideração o alto custo desses novos agentes e a inexistência de pesquisas em
longo prazo quanto à sua segurança. Há relatos de náuseas, cefaléia, pancreatite
aguda, infecção de vias aéreas superiores, depressão, hipoglicemia severa e
reações alérgicas dermatológicas por seu uso. Alguns indivíduos apresentam, ainda,
modesta redução dos níveis de hemoglobina glicada em comparação com a
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utilização de insulina e de agentes mais antigos. O desenvolvimento de carcinomas
em cobaias, atribuída à ministração de DPP-4 e análogos do GLP1, ainda não foi
confirmado em humanos, mas seguramente vem a se constituir num importante fator
de preocupação.18,19,28
Na abordagem terapêutica do DM2 e da resistência insulínica, além de uma
ampla variedade de opções no tratamento clínico multidisciplinar, com o objetivo de
perda de peso e controle farmacológico da glicemia, podem-se incluir técnicas
operatórias bariátricas e metabólicas. É bem sabido que essas intervenções
cirúrgicas podem controlar o DM2, mesmo em longo prazo.29,30
Intervenções cirúrgicas
A cirurgia bariátrica é capaz de melhorar e até resolver definitivamente as
comorbidades associadas à obesidade em 70% a 100% dos pacientes, 31
prolongando sua expectativa de vida,32 além de reverter parcialmente a disfunção
hipotalâmica dos obesos, causadora da compulsão alimentar.33
A melhora do controle glicêmico ocorre meses após a cirurgia da banda
gástrica ajustável, mas tal melhora é mais rápida e completa após a derivação em Yde-Roux, demonstrando que ambas são capazes de melhorar ou até curar o DM2,
através de mecanismos possivelmente diferentes.34 Sabe-se que a gastroplastia
vertical e derivação gastrojejunal em Y-de-Roux, intervenção cirúrgica dita padrão
ouro para o tratamento da obesidade mórbida, é capaz de atingir os objetivos de
perda de peso e controle das comorbidades mantidos em longo prazo.35 Este
controle das comorbidades é geralmente atribuído à diminuição da massa corporal,
porém foi demonstrado efeito endócrino potencialmente controlador da glicemia
antes mesmo de qualquer perda de peso importante. 36 Foi observado também que,
após a derivação gastrojejunal, estavam aumentadas no sangue periférico
substâncias secretadas pelo intestino diretamente na corrente sanguínea, como o
GLP-1, capazes de estimular a produção de insulina pelas células beta pancreáticas,
facilitar a ação da insulina no transporte da glicose para o interior das células e de
induzir a sensação de saciedade alimentar.37
A derivação gastrojejunal Y-de-Roux propicia o estímulo das células
produtoras de GLP-1 por alimentos que chegam incompletamente digeridos às
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porções mais distais do intestino delgado, em função do trânsito dos alimentos ter
sido desviado diretamente do coto gástrico cirúrgico para o jejuno proximal.38 Esta e
outras intervenções cirúrgicas bariátricas e metabólicas altamente efetivas têm em
comum a entrega do quimo rico em nutrientes ao intestino distal antes do que
ocorreria normalmente. A chegada desses nutrientes diretamente no íleo ativa um
mecanismo de feedback negativo conhecido como ―ileal brake‖39 que resulta em
mecanismos neuronais e endócrinos que retardam o esvaziamento gástrico,
diminuem a motilidade intestinal e produzem saciedade precoce.40
Desde 1998 já se questionava se o DM2 poderia ser uma doença do intestino
anterior.41 Atualmente as diversas evidências clínicas, fisiológicas, biológicas,
antropológicas, epidemiológicas, anatômicas e evolutivas, juntamente com os
resultados cirúrgicos, confirmam que o intestino delgado proximal - de dimensões
adequadas em nosso ambiente ancestral - pode ter se tornado excessivo face ao
tipo de dieta industrializada do nosso tempo. Os consumidores de dieta moderna
rica e modificada passaram a ter uma porção anterior do intestino (jejuno) muito
maior do que seria desejável. Um jejuno anatomicamente mais curto do que este
que a evolução nos ofertou, uma civilização que cultivasse hábitos de ingestão de
dietas muito ricas em fibras não facilmente digeríveis - ou um atalho do estômago
diretamente para o jejuno, como muitas intervenções cirúrgicas atuais fazem -, tudo
isso vai propiciar que o alimento ingerido não seja totalmente absorvido na porção
intestinal proximal e possa chegar quase in natura ao intestino distal (íleo) a fim de
excitar as suas células endócrinas do tipo L a produzir substância (GLP-1)
excitatória da produção de insulina e facilitadora do metabolismo glicídico nos
tecidos periféricos, além de ser indutora de saciedade alimentar mediante sedação
eletiva do hipotálamo.42
O GLP-1 é produzido pelo processamento pós-traducional tecido-específico
de seu precursor, o peptídeo pró-glucagon, mediante a ação de enzimas próhormônio convertases.43 As modificações pós-traducionais do gene do pró-glucagon
geram cinco diferentes produtos no intestino: glicentina, oxintomodulina (OXM),
peptídeo-1 interveniente (IP-1), GLP-1 e GLP-2.44 O processamento do pró-glucagon
nas células L intestinais é feito pela enzima pró-hormônio convertase PC1/3.43 A
secreção de GLP-1 ocorre em resposta ao estímulo gerado por nutrientes de efeito
incretínico.45 O GLP-1 exerce funções bem definidas como estímulo de secreção
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glicose-dependente da insulina, aumento da transcrição do gene da insulina,
indução da neogênese e proliferação de células beta das ilhotas de Langerhans,
inibição da apoptose das células beta, aumento da expressão fenotípica de células
beta diferenciadas, estímulo da produção de somatostatina e redução da produção
de glucagon.46,47
Com a evolução da neurogastroenterologia houve um entendimento melhor
da fisiologia gastrointestinal, assim as modalidades de intervenções cirúrgicas
bariátricas evoluíram até os atuais procedimentos mistos que contemplam além dos
aspectos de restrição e disabsorção, também e principalmente os fatores
neurohormonais e metabólicos. Com isso o termo cirurgia baroendócrina é cada vez
mais utilizado, em especial para o tratamento do DM2. 48,49,30 A maior liberação de
GLP-1 e maior controle glicêmico, antes mesmo da perda de peso significativa,
demonstram que o controle do diabetes pode estar relacionado a efeitos hormonais
secundários à técnica operatória realizada.47,50
A interposição ileal isolada
Já no início dos anos 80 ficou demonstrado que o aumento da liberação de
GLP-1 é suficiente para o controle do peso corporal de ratos obesos através da
interposição de um fragmento de cinco ou dez centímetros de íleo terminal. 51 Os
efeitos dessa operação estão ilustrados na figura 1.
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Figura 1. Efeitos da interposição ileal no controle da glicose. (1) Os nutrientes da dieta
entram no lume intestinal e estimulam as células enteroendócrinas causando (2) liberação
precoce e prolongada de GLP-1, (4) que irá afetar a motilidade gastrointestinal e o
esvaziamento gástrico. (5) O GLP-1 é uma incretina e irá também mediar a secreção de
insulina e proteger o pâncreas endócrino.52

Outro estudo com ratos demonstrou juntamente com o aumento do GLP-1
plasmático, uma hipertrofia do íleo transposto após interposição ileal. 53 Já em seres
humanos o GLP-1 aumentou após a derivação jejunoileal e biloipancreática em
obesos mórbidos.54 Outro estudo de 1998 demonstrou que, 20 anos após a
derivação jejunoileal, os pacientes ainda apresentavam altos níveis de GLP-1.55 Já
em 1999 estes e outros estudos sugeriram que a interposição ileal poderia ser um
tratamento do DM2.56 Ao observar pacientes imediatamente após cirurgia bariátrica,
foi identificada uma melhora rápida e permanente no controle da glicose, sendo que
na maioria dos casos a cirurgia eliminou a necessidade de medicamentos para o
controle da glicemia.57,58 Os efeitos benéficos da cirurgia bariátrica no controle
glicêmico dependem também do tempo de existência da doença59 e do tipo de
intervenção cirúrgica, sendo que aquelas baseadas somente na restrição do
estômago, como a colocação de banda gástrica ajustável, demonstram ser menos
efetivas na melhora do DM2 em comparação com aquelas que envolvem uma
quantidade substancial de derivação intestinal 55,60,61 ou nas quais haja importante
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aumento da velocidade do trânsito através do tubo digestório, como a gastrectomia
vertical.62,63
A gastrectomia vertical é um procedimento restritivo pela acentuada redução
da capacidade reservatória gástrica, e metabólico devido à diminuição dos níveis
circulantes do hormônio orexígeno grelina, produzido pelo fundo e grande curvatura
gástricos,62,63 visando primordialmente a perda de peso. A gastrectomia vertical vem
demonstrando bons resultados no controle glicêmico pós-operatório,64 mesmo na
avaliação em longo prazo,63 o que pode ser devido à chegada de alimentos não
totalmente digeridos ao íleo distal, em função da velocidade de esvaziamento
aumentada após a operação. Como consequência ocorre o aumento da secreção de
GLP-1 pelas células L.65,66
A interposição ileal foi bastante praticada em humanos obesos e não obesos,
entretanto nunca de forma isolada. Recentemente foram publicados resultados
promissores sobre técnicas em humanos que associam a gastrectomia vertical à
interposição de segmento de íleo distal no trajeto do jejuno proximal. 67-72 Esse
procedimento pode induzir saciedade precoce associada a benefícios no
metabolismo glicídico e causar perda ponderal, em curto e em médio prazos. Em
pacientes diabéticos não-obesos a gastrectomia vertical associada à interposição
ileal demonstrou eficácia no controle do DM2.67-71 Ao analisar os efeitos em
humanos após 6 a 18 meses, percebeu-se que a gastrectomia vertical associada à
interposição ileal foi capaz de promover a remissão do DM2 em 80% dos pacientes,
que ficaram livres do tratamento com drogas hipoglicêmicas ou dieta. Os outros 20%
apresentaram melhora significante, apesar da necessidade da permanência do
tratamento oral.72
Não obstante, observamos uma impropriedade conceitual quanto à proposta
da realização de gastrectomia vertical em paciente diabéticos não-obesos, uma vez
que, nas séries relatadas na Literatura67-72 os benefícios metabólicos obtidos
provavelmente deveram-se quase

que exclusivamente à interposição ileal

associada, e não propriamente ao procedimento de ressecção gástrica parcial
(gastrectomia vertical).
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Por outro lado, a melhora do metabolismo da glicose que observamos no pósoperatório precoce de pacientes obesos e diabéticos submetidos à gastrectomia
vertical como procedimento único,63 deve-se provavelmente ao aumento da
velocidade do trânsito intestinal determinado pela intervenção,66 que propicia a
chegada mais rápida de alimentos ainda não digeridos no íleo terminal, excitando as
células L para a produção de GLP-1 endógeno. Conclui-se que, nesses pacientes
portadores de dismetabolismo glicídico, mas não obesos, a gastrectomia vertical
isolada melhora precocemente o metabolismo da glicose, mas isso ocorre
unicamente pela aceleração do trânsito gastrointestinal, que faz chegar ao íleo
terminal alimentos incompletamente digeridos, os quais se constituem no gatilho
para a produção de GLP-1 pelas células L ileais. As outras consequências da
gastrectomia vertical, tais como o componente restritivo por resumir-se agora o
reservatório gástrico a um tubo de pequeno calibre, e o afeito anorexígeno, conferido
pela diminuição do hormônio orexígeno grelina63 graças à remoção da grande
curvatura e fundo gástricos onde predominantemente se encontram as suas células
produtoras enteroendócrinas do tipo X/A. Entretanto a gastrectomia vertical é uma
operação de grande porte e não é isenta de importantes complicações, tais como
fístulas de evolução tórpida e esofagite de refluxo. Não há razão para a adição
desse procedimento em pacientes não obesos e diabéticos, nos quais a interposição
ileal isolada pode ser de grande valia.
A interposição ileal em ratos envolve o posicionamento de um segmento de
10 a 20 cm de íleo distal com suas enervações e vasos intactos para o jejuno
proximal,73 resultando em significante hiperplasia, hipertrofia e até completa
―jejunização‖ do íleo transposto.74-78 A III já se mostrou eficaz na correção do
dismetabolismo

em

diversas

pesquisas

envolvendo

animais

de

experimentação,51,79,80 porém, no âmbito da cirurgia bariátrica e metabólica a
avaliação desta modalidade operatória envolvendo apenas a interposição ileal ainda
não foi realizada em humanos.
O aumento da síntese e liberação do GLP-1 pode ser atribuído a um maior
estímulo das células L localizadas no segmento do íleo interposto, provocado por
uma quantidade maior de alimentos parcialmente digeridos, com efeitos diretos no
metabolismo glicídico.81 O GLP-1 se eleva no plasma em resposta ao estímulo
alimentar e tem efeito sacietógeno no sistema nervoso central, 82 diminui a absorção
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de gorduras pelo trato gastrointestinal83 e diminui a motilidade gástrica84 e
intestinal.85 Os efeitos mais notórios do GLP-1 são os de promover diminuição da
resistência insulínica periférica, redução da apoptose das células beta pancreáticas,
aumento da diferenciação das células primitivas dos canalículos pancreáticos para
células beta adultas e incremento da proliferação destas células.86, 87
O GLP-1 é o hormônio incretínico mais associado aos efeitos antidiabéticos
da cirurgia bariátrica. Estimular as células L ileais a clivar o pró-glucagon e liberar o
GLP-1 parece ser o meio mais eficaz de se obter o efeito incretínico nos pacientes
diabéticos submetidos à cirurgia bariátrica. Várias são as técnicas que podem
alcançar este efeito, todas elas baseadas na hipótese do intestino posterior,
conhecida como teoria hindgut, que se baseia no fato de que o íleo, ao ser colocado
em contato com alimentos ainda não totalmente digeridos, corrige os efeitos
deletérios da ―síndrome do íleo vazio‖ ocasionada pela falta de estimulação das
células L.61,81,88 A simples interposição de um segmento de íleo nos segmentos mais
proximais do intestino delgado é o procedimento cujos resultados mais enfatizam
essa hipótese. Estudo dessa interposição em animais de experimentação
submetidos a um modelo de obesidade induzida por dieta demonstrou aumento
significante dos níveis sanguíneos de GLP-1.52 Do mesmo modo, foi demonstrada
melhora no quadro diabético em pacientes obesos em estudo clínico com essa
técnica que interpõe um segmento de íleo de 50 cm distal ao ângulo de Treitz,
associada à gastrectomia vertical.89
Em animais de experimentação, além do ―freio ileal‖ (reação de redução da
motilidade do trânsito gastrointestinal proximal relacionada à produção de
enterohormônios90,91 secundária à cirurgia de interposição ileal), observou-se
também que, em ratos euglicêmicos, a interposição ileal melhorou a tolerância à
glicose.52,92
Os achados anteriores sugerem que a interposição ileal isolada seja uma
alternativa válida para o tratamento do diabetes, porém, conhecendo a grande
capacidade de adaptação dos intestinos, é necessário investigar se as células L do
íleo interposto continuarão a ser diferenciadas em densidade semelhante à do íleo
intacto, exercendo suas funções como a produção de GLP-1 ao longo do tempo,
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destarte contribuindo para o controle metabólico da glicose e justificando, então, a
interposição ileal isolada como tratamento cirúrgico do diabetes.
Diferenciação celular e adaptação intestinal
As células do intestino delgado estão em constante proliferação e
diferenciação e são capazes de se adaptar após injúria, inflamação ou ressecção.93
Sabe-se que o intestino é capaz de se adaptar morfológica e funcionalmente em
reposta

a

estímulos

internos

e

externos.

Essa

adaptação

intestinal,

ou

enteroplasticidade, é um processo complexo, multifacetado e um paradigma das
interações gene-ambiente, podendo ocorrer em decorrência da perda de uma
porção do intestino delgado, no diabetes, com a idade ou devido à má nutrição. 94-97
Em muitos caos de síndrome do intestino curto (determinada pela remoção cirúrgica
de longos segmentos de intestino delgado), a perda de superfície absortiva após a
retirada parcial de intestino é compensada por adaptação do intestino mediante o
aumento da profundidade das criptas e do comprimento dos vilos, diferenciação
acelerada das células primitivas das criptas intestinais em enterócitos, tudo isso
propiciando o aumento da absorção de nutrientes e minimizando a má absorção.98100

Diversos estudos tentam compreender as bases da resposta adaptativa do
tubo digestório e demonstram que as propriedades digestivas e absortivas estão
aumentadas nas situações de adaptação, juntamente com a expressão de genes
enteroendócrinos.101-103

Os

peptídeos

derivados

do

pró-glucagon,

um

dos

marcadores da resposta adaptativa, agem como mediadores humorais, sendo os
níveis ileais de pró-glucagon aumentados após ressecção do intestino delgado. O
aumento dos níveis de RNA mensageiro (mRNA) do pró-glucagon ocorre
especificamente no íleo, sendo imediato e sustentado por até três semanas após a
ressecção.104 Outros fatores múltiplos e complexos também influenciam os
mecanismos da adaptação intestinal, sendo que as maiores influências incluem
fatores humorais como o fator de crescimento, IGF-1, PYY, EGF e GLP-2,
juntamente com secreções biliopancreáticas e fatores nutricionais (glutamina,
arginina, ácidos graxos e triglicerídeos).93
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Os constituintes da dieta fornecem sinais contínuos que induzem a expressão
de genes que influenciam a adaptação intestinal.105 A quantidade e o tipo de gordura
da dieta podem influenciar na função intestinal106 e os carboidratos podem induzir a
resposta adaptativa intestinal aumentando a quantidade de transportadores de
hexose para aumentar a absorção dos açúcares,107 enquanto que alterações na
quantidade de proteína ingerida induzem adaptações no transporte de aminoácidos
não-essenciais.108 Os ácidos biliares além de solubilizarem gorduras, também
integram o complexo metabolismo hormonal ativando receptores nucleares
(controlando a transcrição de genes envolvidos também no metabolismo da glicose)
e o receptor de superfície celular TGR5 (modulando o gasto energético em células
musculares e adiposas). Foi demonstrado que o TGR5 é expresso em células L
enteroendócrinas, secretoras de GLP-1, e que a ativação do TGR5 induzida por
ácidos biliares resulta na secreção intestinal de GLP-1, melhorando a tolerância a
glicose pós-prandial em camundongos, o que pode ter implicações no tratamento do
DM2 (Knop, 2010)109 Os receptores TGR5, GPR119 e GPR120 são receptores de
proteína G conhecidos por mediar a liberação de GLP-1 pelas células L.110-113
O gene do pró-glucagon codifica dois hormônios que exercem funções
importantes e efeitos opostos na homeostase da glicose, o glucagon, expresso nas
ilhotas pancreáticas, e o GLP-1, expresso nos intestinos, porém ainda não está claro
como a expressão tecido-específica do pró-glucagon é regulada. Em linhagens de
células endócrinas o promotor do glucagon é estimulado pela beta-catenina, o
principal efetor na via de sinalização Wnt, enquanto que a expressão do mRNA e a
síntese de GLP-1 são ativadas pela inibição da glicogênio sintase quinase-3β, o
principal modulador negativo da via Wnt. Além de demonstrar que há um mecanismo
específico que regula a expressão do pró-glucagon nas células endócrinas
intestinais, o estudo sugere que a expressão tecido-específica de fatores TF, como o
TF-4, devem exercer alguma função na diversidade da via Wnt. 114
Diversos hormônios, como os glicocorticóides, hormônios de crescimento,
IGF-1, EGF, KGF, leptina, grelina e GLP-2 podem modificar a forma e função dos
intestinos. Está claro que genes que regulam ciclo celular, proliferação,
diferenciação e apoptose são componentes importantes do processo adaptativo
(Drozdowskiet al., 2009).97 Diversos estudos incluindo humanos e animais de
laboratório demonstram que após ressecção proximal massiva do intestino delgado,
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o íleo remanescente sofre mudanças adaptativas morfológicas e funcionais na
tentativa de manter a saúde nutricional aumentando a absorção ileal de nutrientes
provenientes da dieta. Ao investigar os mecanismos de adaptação ileal para a
absorção de peptídeos, foi concluído que esta ocorre através da proliferação celular,
isto é, por hiperplasia dos vilos e dilatação intestinal, para aumentar a superfície
absortiva.115
As células do epitélio gastrointestinal estão sob constante pressão
regenerativa e para manter a homeostase é necessário que haja um balanço
entre apoptose, senescência, proliferação e diferenciação das novas células,
papel atribuído às células tronco gastrointestinais. Essas células são capazes de
se replicar e dar origem a células idênticas a elas e também a células que irão se
diferenciar em cada um dos tipos celulares presentes neste tecido. 116 As células
tronco intestinais estão localizadas em pequeno número (estimado entre um e
três) na base de cada uma das criptas de Lieberkühn, invaginações que
compõem o compartimento proliferativo do intestino. Essas células dão origem a
uma população transiente de células progenitoras que se dividem rapidamente
enquanto migram pelo vilo no sentido do lume intestinal. Durante a migração elas
se tornam comprometidas com uma das três diferentes linhagens: secretora
(células de goblet), absortiva (enterócitos) ou enteroendócrina. Esse é um
processo contínuo, com as células mais diferenciadas sendo repostas no topo do
vilo a cada quatro ou cinco dias. Outro tipo de célula secretora, as células de
Paneth, se diferencia na base das criptas117 conforme ilustrado na figura 2.
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Figura 2. Tipos celulares do epitélio intestinal. A) Um vilo com uma das criptas que
contribuem para a sua formação. As células tronco estão na base da cripta juntamente
com as células de Paneth, acima destas estão as células progenitoras em amplificação e
mais acima estão as células diferenciadas (absortivas, Goblet e enteroendócrinas). B) Os
quatro tipos de células diferenciadas.118

As células enteroendócrinas (CEE) compreendem cerca de 1% de todas as
células epiteliais do trato gastrointestinal e, apesar de escassas, são reguladores
essenciais da digestão, motilidade intestinal, apetite e metabolismo. Ainda não
está claro como são mantidos a proporção relativa dos subtipos individuais e o
próprio compartimento endócrino nesse epitélio em rápida e constante renovação
(May e Kaestner, 2010)119 São pelo menos 14 tipos de células enteroendócrinas
diferentes que secretam um ou mais hormônios, como o GLP-1 e GLP-2, ou
substâncias semelhantes a hormônios, que são lançados diretamente na lâmina
própria e se difundem pelos capilares.119,120 As CEE são polarizadas, com
projeções que se estendem para o lume intestinal contendo quimiorreceptores
sensíveis a diversas classes de nutrientes e outros compostos presentes na
ingesta. A base dessas células está próxima a capilares e terminações nervosas e
contem vesículas secretoras com peptídeos que são secretados pela célula em
resposta a estímulos recebidos pelos quimiorreceptores. Os peptídeos secretados
agem como hormônios clássicos, viajando através da corrente sanguínea para
atuar em receptores em órgãos distantes e como neuromoduladores, agindo em
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receptores expressos em terminações nervosas autônomas próximas ao local da
secreção peptídica.121 Os mecanismos que regulam a diferenciação celular
enteroendócrina são importantes no desenvolvimento embrionário e também na
renovação constante do epitélio intestinal no adulto. A identificação dos fatores de
transcrição e elementos reguladores do DNA necessários para a expressão
gênica específica de cada tipo celular vem contribuindo para o entendimento das
diferentes redes que controlam a ativação espacial e temporal dos programas de
diferenciação

enteroendócrina.122

As

CEE

secretam

diversas

moléculas

reguladoras que controlam funções fisiológicas e homeostáticas, principalmente a
secreção pós-prandial e a motilidade, agindo como sensores do conteúdo do
lume.123 Apesar das CEE secretarem reguladores transcricionais, elas se
diferenciam a partir de células tronco pluripotentes localizadas nas criptas e
possuem, portanto, origem endodérmica como todos os tipos celulares da mucosa
epitelial.124-126
A via de sinalização Wnt exerce papel importante na atividade proliferativa
da cripta intestinal normal,127 sendo o gene Lgr5/GPR49 expresso somente no
compartimento das células tronco, localizado na base da cripta, o que demonstra
que todas as linhagens epiteliais são derivadas de células tronco intestinais que
expressam Lgr5.125 Sabe-se que a orientação espacial das CEE ao longo do eixo
cripta-vilo está intimamente associada com a diferenciação. Embora a maioria das
CEE se diferencie e migre no sentido do topo do vilo, um estudo recente
demonstrou que uma pequena subpopulação de CEE migra para ou permanece
na base da cripta, expressando marcadores de células tronco e também
marcadores endócrinos pós-mitóticos.128 Recentemente foi descrito um quarto tipo
de célula secretora, as células tuft, cuja diferenciação depende dos fatores de
transcrição Atoh1/Math1, mas independe de outros fatores, o que as distingue das
CEE, Paneth e goblet. Essas células são a principal fonte de opióides intestinais
endógenos e são a única célula epitelial a expressar enzimas ciclo-oxigenases,
sugerindo um importante papel na fisiopatologia intestinal epitelial. 129
A via de sinalização Notch tem papel fundamental na diferenciação
enteroendócrina. Notch é um receptor, uma proteína transmembrânica que media
a comunicação célula-célula e coordena uma cascata de sinalização. Notch
funciona na superfície celular para receber sinais e no núcleo regulando a
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expressão gênica130. Nos mamíferos, os principais componentes dessa via de
sinalização são o ligante (Delta e Jagged), o receptor (Notch 1, 2, 3 e 4) e o fator
de transcrição (RBP-Jκ) que ativa o gene alvo. A interação do ligante promove a
clivagem proteolítica do Notch, liberando o domínio Notch intracelular da
superfície celular.131 O Notch intracelular é translocado para o núcleo e se associa
ao RBP-Jκ formando um complexo que se liga e ativa os promotores dos genes
da família dos hairy/enhancer of split (HES). Hes1, ou outro gene da mesma
família, reprime então os fatores de transcrição proendócrinos bHLH como o
Neurogenin 3 (Ngn3) ao se ligar aos seus promotores ou Enhancers,119,132,133
como demonstrado na Figura 3. O Hes1 é crucial na manutenção de um
reservatório de precursores endócrinos indiferenciados. Camundongos Hes1
deficientes apresentam aumento no número de células produtoras de serotonina,
CCK, proglucagon, somatostatina e GIP no intestino. 132

Figura 3. Envolvimento da via de sinalização Notch na diferenciação celular endócrina. O
ligante Delta é superexpresso em células endócrinas em diferenciação. Ele se liga ao Notch
em células vizinhas não endócrinas, resultando na liberação do Notch IC, que é translocado
para o núcleo e interage com o RBP-Jκ ativando genes alvo, como o Hes1, que inibem os
fatores de transcrição proendócrinos bHLH, como o Ngn3.119

Uma das principais funções do Notch é mediar a inibição lateral entre células
adjacentes, impedindo que células vizinhas adotem o mesmo destino na
diferenciação,130-134 o que se comprova pelo fato de não haver duas CEE adjacentes
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no epitélio gastrointestinal e também pela perda da função do Notch resultar em
excesso de CEE. A sinalização Notch controla o programa de diferenciação dirigido
pelos fatores de transcrição bHLH para selecionar CEE individualmente a partir dos
precursores celulares em expansão.132-135 Além do papel nas decisões iniciais da
determinação da linhagem epitelial, a sinalização Notch também é importante nos
estágios finais da diferenciação, para o ajuste fino do número de células entre os
diversos tipos celulares enteroendócrinos. Após a escolha inicial entre a linhagem
secretora e a absortiva, o destino das CEE é selecionado diferentemente das outras
células secretoras (células goblet e Paneth) através de diferentes componentes da
sinalização Notch, incluindo Ngn3 e BETA2/NeuroD. 132,136-139
Através de estudos de perda de função em ratos, três fatores de transcrição
bHLH proendocrinos, Math1 (também chamado de ATOH1), Neurogenin 3 (Ngn3) e
NeuroD,

demonstraram

enteroendócrina.

136,137,139,140

contribuir

com

a

diferenciação

celular

Esses fatores de transcrição funcionam em sequencia,

onde um fator ativa o outro para controlar a especificação inicial e a diferenciação
final das CEE.119 Math1 é necessário para a especificação inicial de todas as três
linhagens secretoras intestinais: goblet, Paneth e CEE.138 Mais tarde é necessária a
expressão de fatores de transcrição linhagem-específicos como Sox9 para as
células de Paneth, Klf4 para as células Goblet e Ngn3/NeuroD para as CEE. 136,141,142
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Figura 4. Visão geral da diferenciação enteroendócrina no epitélio intestinal. Células tronco
marcadas por Lgr5 localizadas nas criptas dão origem aos quatro tipos celulares do epitélio
intestinal. A expressão de Math1 é restrita à linhagem secretora, enquanto Hes1 está restrito
à linhagem absortiva. Estabelecida esta especificação inicial, fatores de transcrição
linhagem-específicos como Sox9 para células de Paneth, Klf4 para células goblet e
Gf1/Ngn3/NeuroD para CEE são necessários para a diferenciação em cada linhagem
secretora específica.119

Estudos demonstram

que

os precursores

intestinais se diferenciam

preferencialmente em enterócitos no intestino de ratos adultos com deleção do
Math1, confirmando a importância deste gene no balanço entre enterócitos e
CEE.143 Em camundongos e em humanos todas as CEE intestinais são dependentes
de Ngn3,136 que age a jusante (downstream) do fator de transcrição Math1. O Ngn3é
um fator de transcrição bHLH ativado na metade do décimo segundo dia
embrionário144 e sua expressão persiste no intestino e na porção glandular do
estômago do adulto.136
Análises genéticas do NeuroD foram as primeiras a relacionar a sinalização
Notch à diferenciação de CEE.139 Ao contrário do Ngn3, a expressão do NeuroD é
restrita a um subgrupo de CEE produtoras de secretina. 139,145 O NeuroD age a
jusante do Ngn3, o que foi confirmado pela ausência da expressão de NeuroD em
camundongos deficientes em Ngn3.146 A sinalização Notch também controla a
transcrição do Hes1, que codifica um repressor transcricional bHLH e antagoniza a
atividade dos ativadores transcricionais bHLH acima mencionados.147 Hes1 é
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essencial na manutenção dos reservatórios pró-endócrinos no estado indiferenciado.
Na ausência de Hes1 em ratos, diversos fatores bHLH são superexpressos
resultando na diferenciação precoce de subtipos enteroendócrinos, gerando
números elevados de células positivas para serotonina, CCK, pró-glucagon,
somatostatina e GIP no intestino.132
Ngn3 e NeuroD especificam a diferenciação de CEE, como as células L, nas
quais Pax4 e Pax6 exercem papéis importantes na diferenciação terminal.148 No
cólon proximal de ratos foi demonstrado que uma dieta rica em oligofrutose, um
carboidrato não-digerível, é capaz de dobrar o número de células L produtoras de
GLP-1 através de um mecanismo que envolve a superexpressão dos fatores Ngn3 e
NeuroD. Este estudo propõe que os produtos finais da fermentação da oligofrutose,
como acetato, propionato e butirato, podem estar envolvidos no processo de indução
da diferenciação de células L. Sugere-se que o butirato seja um regulador da
diferenciação celular intestinal, pois foi demonstrado que in vitro ele é capaz de
aumentar a expressão do gene pró-glucagon em células L imortalizadas, enquanto
que in vivo a infusão de butirato no cólon aumenta o nível de pró-glucagon e de
GLP-1.149,150
Os fatores de transcrição Foxa1 e Foxa2 são expressos em todo o epitélio
gastrointestinal do embrião ao adulto. Camundongos sem esses fatores demonstram
ausência de células expressando GLP-1 e GLP-2 (células L) e redução de células
expressando somatostatina (células D) e peptídeo YY (células L). Nesses animais,
além da redução nos níveis de mRNA para pró-glucagon, somatostatina e peptídeo
YY, os níveis de mRNA para os fatores de transcrição Isl-1 e Pax6 também estavam
reduzidos no intestino delgado, demonstrando que Foxa1 e Foxa2 interferem na
rede de fatores de transcrição envolvidos na diferenciação da linhagem
enteroendócrina.151
Outros fatores de transcrição, além dos fatores bHLH, parecem exercer
papéis importantes durante a diferenciação de CEE. Juntamente com a
diferenciação prematura de CEE em animais Hes1 deficientes, os genes Pax4,
Pax6, Nkx2.2 e Isl-1 estavam ativados no intestino.132 Ao invés de controlar a
diferenciação global de CEE como os genes bHLH, esses fatores parecem exercer
papéis importantes no controle fino das decisões de especificação entre as
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populações enteroendócrinas.119 Os genes homeodomínio LIM codificam uma
família de proteínas reguladoras da transcrição envolvidas no controle de diversos
aspectos do desenvolvimento embrionário e responsáveis por algumas doenças
humanas. O Islet-1 (Isl-1) é expresso no epitélio gastrointestinal já por volta do
décimo dia embrionário e no adulto sua expressão é restrita aos subgrupos de CEE.
As análises de expressão sugerem que o Isl-1 pode ter um papel importante na
diferenciação terminal e/ou na manutenção dos subtipos enteroendócrinos maduros
no epitélio gastrointestinal.152
No intestino adulto, o fator de transcrição Gfi-1, da família dos zinc-finger, é
encontrado principalmente nas criptas, sua expressão é restrita às linhagens
enteroendócrinas e ele age a jusante do Math1 no processo de diferenciação. O Gfi1 é um repressor transcricional que atua na diferenciação da linhagem secretora,
especificamente na seleção entre progenitores enteroendócrinos e as outras
linhagens (goblet e Paneth). Foi demonstrada a expressão de Gfi-1 nas criptas e
vilos do intestino delgado e cólon adultos, além de sua co-localização com Math1,
Ngn3, serotonina e cromogranina A, porém não foi observada co-localização com
marcadores de células goblet e de Paneth. Esses dados sugerem um modelo para a
diferenciação epitelial intestinal, demonstrado na figura 5, que propõe que a
expressão de Gfi-1 deve ser extinta da diferenciação normal de progenitores de
células goblet e Paneth. Alternativamente, o Gfi-1 pode ser expresso somente em
precursores enteroendócrinos Math1/Ngn3 positivos, que na ausência de Gfi-1 são
produzidos em maior quantidade e inibem a produção de células goblet e Paneth a
partir dos progenitores adjacentes.140
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Figura 5. Modelo da diferenciação celular epitelial intestinal. As células tronco geram
progenitores multipotentes altamente proliferativos, que empregam a sinalização Notch para
selecionar células expressando Hes1 ou Math1. As células expressando Hes1 se
diferenciam em enterócitos absortivos, enquanto que as células expressando Math1 são os
progenitores da linhagem secretora. Esses progenitores em seguida co-expressam Gfi1, que
funciona para selecionar entre progenitores de células goblet e Paneth (em verde) ou
precursores enteroendócrinos (em marrom). Os precursores enteroendócrinos expressam
Ngn3 e Gfi1, que continua a ser expresso em um subgrupo de CEE maduras. 140

Outra proteína zinc-finger, a Insm1 ou IA-1, é encontrada em células em
proliferação, muitas delas co-expressando NeuroD1 e cromogranina A.153 Ficou
demonstrado que Insm1 controla a diferenciação de linhagens enteroendócrinas
específicas intestinais e age a jusante de Notch e Ngn3 após a especificação inicial
dos precursores enteroendócrinos.119 Diversos genes homeobox, incluindo Isl-1,
Pdx1, Nkx6.1 e Nkx2.2 também demonstram estar envolvidos na diferenciação das
CEE.154
Dois genes paired box (Pax), Pax4 e Pax6, estão relacionados com a
diferenciação de células endócrinas pancreáticas e intestinais.155,156 A deleção de
Pax4 no duodeno prejudica a diferenciação de células que expressam serotonina,
secretina, CCK, GIP, e PYY, porém não há reduções significantes no número de
CEE do íleo e do cólon de camundongos Pax4 deficientes. Em camundongos Pax6
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deficientes ocorre severa diminuição de células expressando somatostatina e
gastrina no estômago distal, porém as células expressando serotonina não são
afetadas. No duodeno de camundongos Pax6 deficientes o número de células
expressando GIP é reduzido.157 Pax6 é essencial na expressão do gene próglucagon no epitélio intestinal, ele é expresso nas CEE intestinais e se liga aos
elementos G1 e G3 no promotor do proglucagon ativando sua transcrição. 158,159 O
Pax6 também pode se ligar ao promotor e induzir a produção da pró-hormônio
convertase PC 1/3, uma enzima essencial na conversão da pró-insulina em
insulina160 e do pró-glucagon em GLP-1.43 O processamento do pró-gucagon nas
células L é realizado pela PC1, enquanto que nas células alfa pancreáticas o
processamento é feito pela PC2 gerando o glucagon. Evidências sugerem que esse
processamento tecido-específico ocorra devido à expressão diferencial da PC1 e
PC2.113,161,162 O GIP, outra incretina importante, pode ser expresso de maneira
isolada ou juntamente com GLP-1. Células que expressam GIP e GLP-1 são
positivas para Pax6 e Pdx1, enquanto células expressando somente GLP-1 são
Pax6 positivas, porém não expressam Pdx1. Isso sugere que a presença de Pdx1
define se as células L gastrointestinais irão ou não co-expressar o GIP.163
A maioria das células que expressam Nkx6.1 também expressam serotonina
e algumas expressam gastrina. Em camundongos Pdx1 deficientes, a expressão de
Nkx6.1 é ausente, indicando que Pdx1 age a montante (upstream) de Nkx6.1 na
diferenciação enteroendócrina.164 Algumas populações intestinais enteroendócrinas
produtoras de hormônios estão reduzidas em camundongos Nkx2.2 deficientes,
incluindo células produtoras de serotonina, CCK, GIP e gastrina, porém o número de
células expressando grelina aumenta enquanto o número de células de Paneth,
goblet e enterócitos não se alteram. Parece que o Nkx2.2 funciona a montante de
Pax6 na regulação do destino das células intestinais, pois nos camundongos Nkx2.2
deficientes a quantidade de mRNA e da proteína Pax6 é diminuída. Sugere-se que
as células que expressam grelina são especificadas à custa de outras células
enteroendócrinas no intestino, mas o número total de CEE permanece o mesmo. 165
Camundongos que não expressam Nkx6.3 demonstram uma redução severa e
seletiva de células G secretoras de gastrina e um aumento no número de células D
secretoras de somatostatina, porém esses animais expressam níveis normais dos
fatores de transcrição Pdx1, Pax6 e Ngn3, necessários para o desenvolvimento de
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células G166 o que sugere que Nkx6.3 age de maneira independente de outros
fatores de transcrição na diferenciação de células G. 119
Os fatores de transcrição GATA regulam a proliferação, diferenciação e
expressão gênica em diversos órgãos. No intestino delgado eles são necessários
para a proliferação celular na cripta, diferenciação da linhagem secretora e
expressão gênica de enterócitos absortivos. O GATA4 é expresso na região
proximal, em 85% do intestino delgado e regula o gradiente jejuno-ileal de expressão
gênica de enterócitos absortivos. O GATA6 é co-expresso com GATA4, porém este
também é expresso no íleo. A deleção de GATA6 no íleo causa diminuição da
proliferação celular na cripta e do número de CEE e de Paneth, aumento do número
de células goblet na cripta e alteração da expressão de genes específicos de
enterócitos absortivos. A deleção de GATA4 e GATA6 em ratos resulta em um
fenótipo jejunal e ileal quase idêntico ao do íleo após a deleção somente de GATA6,
sugerindo funções comuns entre GATA4 e GATA6. 167
GATA4 é um fator de transcrição zinc-finger envolvido na expressão gênica
jejunal. Camundongos GATA4 deficientes apresentam um dramático bloqueio da
habilidade de absorver colesterol e gordura da dieta. Estudo comparando perfis
globais de expressão gênica no jejuno, íleo e jejuno GATA4 deficiente demonstrou
que o jejuno GATA4 deficiente teve diminuição da expressão de 53% dos genes
específicos do jejuno e aumento da expressão de 47% dos genes ileais. As
alterações incluem a diminuição de mRNAs que codificam transportadores de
lipídios e de colesterol, assim como aumento dos mRNAs codificando proteínas
envolvidas na absorção da bile. Esse estudo demonstrou que o GATA4 é essencial
na função jejunal e possui papel fundamental na determinação da identidade jejunal
versus ileal. Ficou demonstrado que ou GATA4 ou GATA6 é necessário para o
comprometimento com a linhagem enteroendócrina dos progenitores secretores. 167169

Análises

imunohistoquímicas

do

intestino

delgado

de

camundongos

demonstraram a expressão de GATA4 somente nos enterócitos dos vilos, GATA5
não foi encontrado nos enterócitos, mas foi encontrado em todas as outras
linhagens, enquanto altos níveis de GATA6 foram encontrados somente na linhagem
enteroendócrina, sugerindo que os fatores GATA podem ter papéis distintos na
diferenciação e/ou alocação e manutenção das linhagens no intestino delgado. 169
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Alguns fatores de transcrição e moléculas sinalizadoras regulam a expressão
do gene do glucagon. A proteína homeodomínio Cdx-2 ativa o promotor do gene do
glucagon em linhagens celulares pancreáticas e intestinais produtoras de próglucagon.170,171 A proteína Pax-6158 e a via de sinalização da kinase A 172 estão
envolvidas na regulação da expressão do gene do glucagon em linhagens celulares
pancreáticas e intestinais produtoras de pró-glucagon, em ilhotas pancreáticas
primárias e em culturas celulares intestinais.114
Estudos da adaptação intestinal vêm examinando genes possivelmente
envolvidos nesse processo utilizando DD-PCR (differential display polimerase
chainreaction) e cDNA microarray. Observando padrões de expressão gênica em
animais durante o processo adaptativo, alguns genes associados com o
metabolismo estão aumentados pelo menos duas vezes após a ressecção. Também
foram observadas mudanças na expressão de genes que codificam canais iônicos,
proteínas de transporte, fatores de transcrição, proteínas de ligação com DNA,
receptores e proteínas do citoesqueleto.173,174 Um estudo utilizando DD-PCR
demonstrou que a adaptação após ressecção é resultado da superexpressão de
genes que não haviam sido previamente relacionados com a resposta adaptativa.
Os genes que demonstraram estar diferentemente regulados após a ressecção
foram separados em três categorias: transporte de aminoácidos, transporte de
proteínas e moléculas de transdução de sinal. O mesmo estudo sugere que análises
utilizando RT-PCR (reverse transcriptase polimerase chain reaction) podem definir
mais precisamente a magnitude da resposta adaptativa. 93
Para estudo da adaptação intestinal após ressecção de 50% do intestino de
camundongos, foram utilizados cDNA microarrays na caracterização da expressão
individual de genes e padrões de expressão gênica do íleo remanescente. As
análises revelaram mudanças na expressão de diversos genes, incluindo aqueles
envolvidos na regulação do ciclo celular, apoptose, síntese de DNA e regulação
transcricional. Os padrões de expressão foram consistentes com o aumento da
proliferação celular e apoptose observado na adaptação intestinal, porém foram
necessárias confirmações utilizando RT-PCR e Northern blot173. Outro estudo da
regulação gênica após ressecção em camundongos utilizando cDNA microarrays
demonstrou que dos 27 genes estavam alterados após a ressecção, entre eles o
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sprr2, que estava aumentado em quase cinco vezes e não havia sido relacionado
anteriormente com a adaptação intestinal.174
Muito pouco se sabe a respeito do que dirige a expressão região-específica
de hormônios nos intestinos e apesar da descoberta das funções de fatores de
transcrição importantes na diferenciação celular enteroendócrina, ainda não se sabe
como esses fatores dirigem e controlam a expressão dos genes nos diversos tipos
celulares enteroendócrinos. Também não se sabe se, nem até onde esses fatores
de transcrição controlam a expressão de hormônios no adulto.119
Ainda desconhecemos qual é o mecanismo de diferenciação das células L e que
fatores genéticos e/ou ambientais poderiam influenciar na taxa de diferenciação
deste subtipo celular intestinal tão importante na manutenção da normoglicemia.
Assim, a análise comparativa entre o íleo intacto e o íleo interposto quanto à
expressão diferencial dos genes relacionados com a diferenciação das células
tronco intestinais em cada uma das linhagens epiteliais intestinais, principalmente na
diferenciação das células enteroendócrinas L produtoras de GLP-1, se torna
essencial no estudo da interposição ileal como possível tratamento cirúrgico do
diabetes mellitus tipo 2.
2. OBJETIVOS
2.1. Geral
Avaliar os efeitos da interposição ileal isolada na diferenciação das células
tronco intestinais de ratos com dismetabolismo glicídico induzido por dieta.
2.2. Específicos
Investigar as alterações na expressão relativa principalmente dos genes
envolvidos

na

diferenciação

das

células

tronco

intestinais

em

células

enteroendócrinas após a interposição ileal isolada.
Analisar as alterações no número e função das células L após a interposição
ileal isolada.
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3. HIPÓTESE
A hipótese de trabalho desta pesquisa é a de que permanecerá constante, no
íleo cirurgicamente interposto no trajeto do jejuno proximal, a taxa de diferenciação
das células primitivas em células L enteroendócrinas produtoras de GLP-1.
4. JUSTIFICATIVA
A interposição ileal isolada pode vir a ser uma abordagem terapêutica válida
para o controle do diabetes mellitus tipo 2, muito bem indicada principalmente para
indivíduos não obesos. A intervenção cirúrgica a ser avaliada é de simples
execução, de baixo custo, pode ser facilmente revertida e não requer nenhuma
remoção de tubo digestório nem condiciona desvio de trânsito alimentar de nenhuma
ordem, evitando a desnutrição e outras complicações associadas a outras
intervenções bariátricas.
Porém, há de se investigar a possibilidade de alteração do padrão endócrino
do íleo (alta densidade de células L produtoras de GLP-1) após a interposição ileal
isolada. Caso o íleo adote um padrão jejunal (baixa densidade de células L) a
interposição ileal isolada será invalidada para o fim que se propõe, porém caso a
possibilidade teórica da alteração do padrão endócrino seja afastada, mediante esta
pesquisa, demonstrando que o segmento de íleo interposto mantém a alta
densidade de células L funcionais, estará garantida a ação em longo prazo dos
efeitos endócrinos benéficos já bem estudados do GLP-1 na manutenção da
normoglicemia.
Uma vez estudada tal intervenção no âmbito da medicina translacional em
animais de experimentação, cujas características biológicas são muito semelhantes
às dos humanos no que diz respeito ao metabolismo glicídico e à nutrição em geral,
os resultados poderão ser prudentemente extrapolados para a clínica, mediante
estudos devidamente controlados por protocolos autorizados por comitês de ética. A
relevância da presente pesquisa reside nos benefícios que esta intervenção cirúrgica
possa promover para uma imensa população de indivíduos diabéticos do tipo 2 de
difícil controle por medidas conservadoras, prestes a serem submetidos ou já na
vigência de insulinoterapia, ainda que não-obesos, promovendo o controle
substancial e até mesmo a remissão da disglicidemia.
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5. RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se que a análise histológica por imunofluorescência do íleo interposto
demonstre a preservação da alta densidade de células L, apesar da esperada
transformação do padrão ileal para o padrão jejunal do epitélio mucoso quanto à
secreção exócrina e absorção. É esperado que as células tronco continuem a se
diferenciar em ritmo normal em células L. A intolerância à glicose e a resistência
insulínica deverão atenuar-se ou desaparecer após a interposição ileal isolada.
Alguma redução no peso dos animais submetidos à interposição ileal isolada deverá
ocorrer, porém sem desnutrição. Nenhum efeito adverso da interposição ileal isolada
é esperado.
O estudo biomolecular da expressão dos genes envolvidos na diferenciação
das células tronco em células enteroendócrinas, principalmente em células L,
fornecerá evidências sobre as alterações ocasionadas pela interposição ileal isolada
na diferenciação dos subtipos celulares intestinais relacionados com a manutenção
da normoglicemia.
6. MÉTODOS
Os procedimentos experimentais serão realizados de acordo com as
orientações do manual ―Cuidados e Manejo de Animais de Laboratório‖, Lapchick,
Mattaria, Ko; Atheneu, 2009, CDD 636.0885.
Todos os animais receberão a mesma dieta e serão operados quando
estiverem dismetabólicos. A glicemia capilar será medida semanalmente. No início
do experimento, duas semanas antes da cirurgia, 10 e 18 semanas após a cirurgia
serão realizados em todos os animais dos dois grupos: teste de tolerância oral à
glicose, teste intraperitoneal de resistência insulínica e dosagens de hemoglobina
glicada, peptídeo-C, insulina, glucagon e GLP-1. Após a eutanásia serão coletadas
amostras do íleo interposto e do íleo remanescente do grupo interposição, do jejuno
e do íleo do grupo controle, que serão analisadas por biologia molecular e por
imunofluorescência a fim de comparar as alterações do segmento de intestino
delgado em questão em relação ao padrão endócrino característico do íleo.
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6.1. Tipo de estudo
Estudo prospectivo experimental.
6.2. Aprovação ética
O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa Experimental da Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de
Medicina (UNIFESP/EPM), CEP nº 2099/11.
6.3. Caracterização da amostra
Serão utilizados 20 ratos machos (Rattus norvegicus albinus), Wistar - 2BAW
heterogêneos, com 12 semanas de vida, de peso corporal variando entre 250 e 280
g, fornecidos pelo Laboratório de Experimentação Animal do Instituto de
Farmacologia e Biologia Molecular da Universidade Federal de São Paulo - Escola
Paulista de Medicina (UNIFESP/EPM), onde serão mantidos durante todo o
procedimento experimental.
Os animais permanecerão alojados em gaiolas individuais e mantidos por 36
semanas, com temperatura ambiente controlada de 23

2 C, umidade relativa de 55

15%, e com dispositivo automático (Timer – Kienzle) proporcionando ciclo de
alternância de luminosidade entre claro e escuro de 12 em 12 horas (06:00 / 18:00
horas).
Para os procedimentos cirúrgicos, através de sorteio, os animais serão
distribuídos em 2 grupos, conforme organograma a seguir discriminado:
- Grupo Interposição (GI) – submetidos à interposição ileal, com 10 animais
- Grupo Controle (GC) – não submetidos a nenhuma intervenção cirúrgica,
com 10 animais
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Amostra
N ≥ 20

Grupo

Grupo

Interposição Ileal

Controle

(GI)

(GC)

N = 10

N = 10

As intervenções cirúrgicas serão realizadas na 30ª semana de vida (S30) ou
assim que for verificado o dismetabolismo glicídico. Todos os animais serão
acompanhados até a 18ª semana de pós-operatório, isto é, a 48ª semana de vida
(S48), quando será realizada a eutanásia.
6.4. Dieta
Todos os animais serão mantidos no decorrer de todo o experimento com
dieta hipercalórica (DH), rica em lipídeos, pelletizada, ministrada ad libitum, em
ciclos alternados de quatro tipos diferentes de rações (1, 2, 3 e 4) durante todo o
experimento, estimulando a ingesta. As rações experimentais serão alternadas a
cada 24 horas, e a quantidade não ingerida será mensurada. O consumo dessas
dietas promoverá obesidade nos animais, os quais exibirão características
comumente associadas com a obesidade humana, como resistência à insulina,
hiperglicemia, hiperinsulinemia, dislipidemia e esteatose hepática. A oferta de água
será de livre acesso em todos os grupos.
As rações experimentais 1, 2, 3 e 4, de acordo com as especificações da
Nutrient Requirements of the Laboratory Rat, recomendadas pela National Academy
of Sciences, serão produzidas industrialmente pela empresa Rhoster®, Araçoiaba da
Serra – SP, compostas por ração padrão para ratos, com suplementação protéica,
vitamínica e mineral. Os ingredientes adicionais hiperenergéticos que serão
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utilizados no preparo das dietas experimentais hipercalóricas, em gramas por quilo,
serão, respectivamente:
- DH1 – ração padrão, 355; amendoins torrados, 176; caseína, 123; óleo de
milho, 82; chocolate, 88; biscoito de milho, 176; e vitaminas e minerais.
- DH2 - ração padrão, 439; amendoins torrados, 218; caseína, 129; óleo de
milho, 61; batata frita, 153; e vitaminas e minerais.
- DH3 - ração padrão, 371; amendoins torrados, 185; caseína, 99; óleo de
milho, 68; macarrão, 185; queijo ralado, 92; e vitaminas e minerais.
- DH4 - ração padrão, 359; amendoins torrados, 179; caseína, 105; óleo de
milho, 80; leite condensado, 161; bolacha wafer, 116; e vitaminas e minerais.
A composição de macronutrientes das rações padrão e experimentais
hipercalóricas-hiperlipídicas, produzidas e analisadas em laboratório pela empresa
Rhoster®, Araçoiaba da Serra – SP, está apresentada no quadro 1.

Quadro 1 – Composição das dietas padrão e experimentais
Componentes
Padrão
DH1
Proteína (%)
26
27
Carboidrato (%)
54
43
Gordura (%)
3
20
*
Outros (%)
17
10
Calorias (Kcal/g)
3,5
4,6
*
- vitaminas, minerais, umidade, cinzas.

Rações
DH2
28
36
23
13
4,6

DH3
28
33
24
15
4,6

DH4
26
43
20
11
4,6

6.5. Curva de peso e consumo de ração
A pesagem realizar-se-á duas vezes por semana, em dias pré-estabelecidos,
tão logo se inicie o período claro, com balança apropriada (Filizola BP-6), de
precisão, e a anotação do peso de cada animal será feita em gramas. O consumo de
ração será anotado três vezes por semana, em dias pré-determinados, calculandose em cada gaiola a diferença dos pesos das rações ofertada e consumida, fazendo-
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se o cálculo aritmético da estimativa diária do consumo de ração, em gramas. As
curvas de peso e consumo de ração serão realizadas em ambos os grupos, durante
todo o experimento.
6.6. Coleta de sangue e testes laboratoriais
Nas 6 horas que antecedem a coleta de sangue e o procedimento cirúrgico,
os animais de todos os grupos serão mantidos em jejum, mas com água ad libitum.
Serão realizadas coletas sanguíneas para os testes laboratoriais na 12ª semana de
vida (S12), duas semanas antes do dia da operação (S28), na 10ª semana de pós
operatório (S40) e na 18ª semana de pós-operatório (S48), ou seja, no dia da
eutanásia, após pesagem e sob anestesia prévia.
Será coletado 0,5mL de sangue através de punção da veia da cauda de cada
um dos animais em tubos Microtrainer® (BD, NJ, USA) cotendo 1,0 mg do
anticoagulante EDTA K2. O tubo será gentilmente invertido conforme orientações do
fabricante. Desse tubo será coletado 100μl para análise de hemoglobina glicada por
ELISA em duplicata e 400μl para análise plasmática de insulina, peptídeo-C,
glucagon e GLP-1.
Para a dosagem de hemoglobina glicada 100μl de sangue total serão
centrifugados a 2000rpm por 5 minutos a 4°C. O sobrenadante será descartado e o
sedimentado será transferido para um tubo falcon de 15ml onde serão
acrescentados 10ml de PBS gelado (pH7,2-7,4). A mistura será incubada a

-

20°C por 18 horas. Após esse período a amostra será congelada em contato com
gelo seco e descongelada em banho Maria a 37°C por três vezes para que as
membranas das células vermelhas se rompam. O lisado celular será centrifugado a
10.000rpm por 10 minutos a 4°C. O sobrenadante será coletado e armazenado em
freezer a -80°C até o momento da análise. As amostras serão analisadas por ELISA
(Enzyme-linked immunoabsorbent assay), técnica que emprega a técnica direta de
imunoensaio baseado na inibição enzimática competitiva, utilizando o kit Rat
Glycated hemoglobin 1Ac (GHbA1c) Elisa Kit (Cusabio® Biotech, China, Catalog
number CSB-E08140r). O lisado celular previamente armazenado será diluído na
proporção de 1:5000 adicionando 2μl do lisado a 98μl do diluente fornecido (Sample
Diluent), 2μl desta solução será diluído em 198μl do diluente. Em cada poço da
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placa de 96 poços serão adicionados 50μl da amostra previamente diluída ou da
solução padrão fornecida e 50μl da solução contendo biotina, a placa será selada e
incubada por 40 minutos a 37°C. Cada poço será aspirado completamente e lavado
por três vezes com 200μl do tampão de lavagem fornecido, utilizando uma pipeta
multicanal. Após a última lavagem a placa será invertida sobre folhas de papel
toalha para decantação. Em seguida serão adicionados 100μl da solução HRPavidin fornecida em cada poço, a placa será selada e incubada por 40 minutos a
37°C. Após a incubação cada poço será aspirado completamente e lavado por cinco
vezes com 200μl do tampão de lavagem fornecido. Após a última lavagem a placa
será invertida sobre folhas de papel toalha para decantação. Em seguida serão
adicionados 90μl da solução TMB substrate em cada poço, incubados em câmara
escura por 20 minutos a 37°C. Após a incubação serão adicionados 50μl da solução
de parada Stop solution em cada poço. Em menos de 30 minutos a densidade óptica
de cada poço será determinada utilizando um leitor de microplacas a 450nm. Todas
as mostras e controles serão analisados em duplicata, e o resultado considerado
será a média aritmética dos resultados de cada placa. Também será construída uma
curva padrão utilizando o software do leitor.
Para a dosagem de insulina, peptídeo-C, glucagon e GLP-1 serão coletados
400μl do sangue total em um tubo contendo 4μl do inibidor de

DPP-IV (enzima que

degrada o GLP-1) (DPP-IV Inhibitor, catalog number DPP4-010, Millipore™,
Massachusetts, USA). O tubo será invertido 10 vezes para homogeneizar e em
menos de 30 minutos será centrifugado a 1000g por 15 minutos a 18°C. Serão
coletados 150μl do sobrenadante (plasma), que será congelado a -80°C até o
momento da análise. Para a análise será utilizado o Painel Rat Metabolic Hormone
(RMHMAG-84K-04 da Millipore™, Massachusetts, USA, comercializado pela
Genese Produtos Diagnósticos, São Paulo, SP) seguindo as recomendações do
fabricante. Esse painel será utilizado para a quantificação simultânea de insulina,
peptídeo-C, glucagon e GLP-1 por imunoensaio através da tecnologia de beads
magnéticos em plataforma Luminex® xMAP®. Após a preparação dos beads
imobilizados com os anticorpos específicos, controles de qualidade, tampão de
lavagem, matriz de soro e padrões em diferentes diluições, todos os reagentes serão
levados à temperatura ambiente (20 a 25°C). Os padrões, amostras e controles
serão colocados na placa de 96 poços em configuração vertical. Serão adicionados
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200μl do tampão de ensaio (Assay buffer) em cada um dos poços, a placa será
selada e colocada em um plate shaker por 10 minutos a 20°C. O tampão será
removido e a placa invertida sobre folhas de papel toalha. Após a decantação serão
adicionados 25μl de cada solução (padrão, controle, matriz de soro e amostra) no
poço adequado, em seguida serão adicionados 25μl da mistura contendo os beads
sob agitação para evitar sedimentação. A placa será selada e incubada sob agitação
por 18 horas a 4°C. Após esse período a placa será levada à temperatura ambiente,
o conteúdo será removido e cada poço será lavado três vezes. Em seguida serão
adicionados 50μl do anticorpo correspondente, a placa será selada e incubada sob
agitação por 30 minutos a temperatura ambiente. Após a incubação serão
adicionados 50μl de Streptavidin-Phycoerytrin em cada poço, a placa será
novamente selada e incubada a temperatura ambiente por 30 minutos. O conteúdo
será em seguida removido e a placa lavada três vezes. A seguir serão adicionados
100μl de Sheath Fluid e os beads serão ressuspensos sob agitação por 5 minutos. A
placa será levada ao leitor e a intensidade média de fluorescência será calculada
para cada poço utilizando o software do equipamento Luminex 200™ de acordo com
as orientações do fabricante.
O teste de tolerância oral à glicose (TTOG) reflete a eficiência corporal na
disponibilidade de glicose após receber uma dose pré-estabelecida ao longo do
tempo. O TTOG será realizado nas semanas 28, 40 e 48. Os animais deverão
permanecer 12 horas em jejum e receberão 75g de glicose. Amostras de sangue
serão coletadas para determinação da glicemia nos tempos 0, 15, 30, 60, 90, 120 e
180 minutos. Os animais receberão 5ml de hidratação ao final do teste.
Para o teste intraperitoneal de resistência insulínica (IpITT) serão necessárias
6 horas de jejum. O teste será realizado nas semanas 29 (1 semana antes da
cirurgia), 38 (8 semanas após a cirurgia) e 46 (16 semanas após a cirurgia). Os
animais receberão uma dose única de insulina (0,5U/kg de peso corporal) injetada
via intraperitoneal e a glicemia será verificada nos tempos 0, 5, 10, 15, 20, 25 e 30
minutos. Os animais receberão 3ml de hidratação ao final do teste.
Para a determinação semanal de glicemia serão necessárias 6 horas de jejum
e a glicemia capilar será determinada utilizando fitas reagentes em glicosímetro (Kit
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Accu-Chek Advantage®). A coleta será realizada em dias pré-determinados, uma
vez por semana, durante todo o experimento (S12 a S48).
6.7. Anestesia, pesagem e antibioticoprofilaxia
Antes do início da anestesia, todos os animais serão pesados em balança de
precisão (Filizola BP-6) e os respectivos pesos anotados em gramas. Em ambos os
grupos (GI e GC) será realizada anestesia geral com halotano para a realização da
coleta de sangue da cauda e em seguida anestesia geral dissociativa, para a
realização do teste de tolerância insulínica e intervenções cirúrgicas, utilizando
Zoletil 50® (tiletamina+zolazepan) na dose de 20 mg/kg e Fentanil® na dose de
0,025 mg/kg, coletados na mesma seringa e injetados simultaneamente por via
intramuscular170.
Cada

animal

será

mantido

em

ventilação

espontânea

durante

os

procedimentos, e o plano anestésico será controlado mediante avaliação periódica,
a cada 45 minutos, dos reflexos auricular e interdigital, que devem estar abolidos.
Constatando-se reaparecimento desses reflexos, será feita complementação
anestésica com um terço da dose inicial. Ao término da intervenção cirúrgica, será
anotada a quantidade total de anestésicos utilizada.
A antibiótico-profilaxia será realizada com cefoxitina na dose de 50 mg/kg de
peso, por via intramuscular, logo depois de anestesiados para a cirurgia.
6.8. Procedimentos operatórios
Os ratos do GI serão operados quando atingirem o dismetabolismo glicídico
induzido pela dieta, o que deverá ocorrer quando estiverem com cerca de 30
semanas de vida (S30). Adotar-se-ão todos os princípios de assepsia e antissepsia
de Halsted, utilizando-se instrumental micro-cirúrgico estéril.
Os animais anestesiados serão posicionados em decúbito dorsal horizontal na
mesa cirúrgica, com as patas e a cauda devidamente imobilizadas, atadas com
esparadrapo. A antissepsia da região abdominal será feita com clorohexidine em
veículo aquoso.
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Será colocado campo cirúrgico esterilizado fenestrado na região abdominal do
animal, e será realizada uma incisão longitudinal mediana da parede, com
aproximadamente 5 cm de extensão, utilizando-se bisturi descartável de lâmina
número quinze.
Em cada animal componente do GI, o ceco será identificado e exposto,
juntamente com o íleo terminal. A seguir, o intestino delgado será seccionado
perpendicularmente na região distante 5 cm da transição íleo-cecal e na região
distante 15 cm da transição íleo-cecal, separando-se, dessa forma, um segmento
ileal de 10 cm, o qual será envolto em gaze umedecida com solução de cloreto de
sódio a 0,9%, aquecida (Figura 6A). Em seguida o jejuno será seccionado na região
distante 5 cm da transição duodeno-jejunal (Figura 6A). O segmento do íleo distal
anteriormente separado será interposto aos segmentos do jejuno seccionado, em
posição isoperistáltica, por entero-enteroanastomose (Figura 6B). Em seguida, será
realizada a anastomose dos segmentos do íleo interposto e do íleo remanescente,
de forma a ser restabelecida a continuidade do tubo digestório (Figura 6C).

Figura 6 - Esquema demonstrativo das regiões de secção e anastomose do Grupo
Interposição. (A) Secção jejunal e do segmento ileal isolado (em vermelho) a ser interposto.
(B)Íleo interposto ao jejuno. (C) Anastomoses.

Nos animais componentes do GC não será realizada nenhuma intervenção
cirúrgica.
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Todas as anastomoses intestinais serão terminoterminais e realizadas com 6
pontos totais separados, utilizando-se fios de polipropileno 7-0 pré-montados em
agulha cilíndrica.
Após a revisão final, terminado o ato cirúrgico, os animais serão hidratados
com 1,0 mL de solução cristalóide (soro fisiológico a 0,9%) para cada 300g de peso,
na temperatura de 36ºC, via intraperitoneal.
A síntese da parede abdominal será realizada com sutura contínua em
monobloco do peritônio parietal, da camada muscular e da aponeurose, utilizando-se
fio de poliglactina 4-0 pré-montado em agulha cilíndrica. Na pele será feita sutura
contínua com pontos invertidos, utilizando-se fio de poliglactina 4-0 pré-montado em
agulha cilíndrica.
6.9. Evolução pós-operatória
Os animais serão mantidos aquecidos e em observação até a recuperação
completa da anestesia, quando então serão colocados em gaiolas individuais e
encaminhados para a sala de albergue, no mesmo laboratório, sob as mesmas
condições ambientais pré-operatórias.
Antes da recuperação anestésica, os animais receberão analgesia com 0,5
mL da solução de 3 g de dipirona diluídos em 1 mL de água, por gavagem. Será
reintroduzida água ad libitum tão logo haja recuperação anestésica. Durante as
primeiras 72 horas seguintes de pós-operatório, serão mantidos com 1 g de dipirona
diluído em 100 mL de água. O acesso à dieta será permitido após 12 horas do
término da cirurgia.
Os animais serão avaliados e acompanhados até a 18ª semana do pósoperatório, ou seja, a 48ª semana de vida (S48).
6.10.

Eutanásia

Na 48ª semana de vida serão realizados os mesmos procedimentos de jejum,
anestesia, pesagem e coleta de sangue para testes laboratoriais e, em seguida, será
efetuada a eutanásia pela técnica de decapitação, conforme as orientações da
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Sociedade Brasileira de Ciência de Animais de Laboratório/Colégio Brasileiro de
Experimentação Animal – SBCAL-COBEA.
6.11.

Coleta de tecido

Após a eutanásia, serão coletados os seguintes fragmentos de tecidos
intestinais para análise histológica por imunofluorescência e da expressão gênica
por biologia molecular:
- Grupo Interposição: segmento mediano de íleo interposto e segmento
adjacente à anastomose ileal, ou seja, íleo remanescente em posição normal (Figura
7A).
- Grupo Controle: segmento de íleo e segmento de jejuno (Figura 7B).

Figura 7 – Esquema demonstrativo das coletas de tecidos para análise. (A) Grupo
Interposição: segmento de íleo interposto (em roxo) e de íleo remanescente adjacente à
anastomose ileal (em verde). (B) Grupo Controle: segmento de jejuno (em azul) e de íleo
(em amarelo).

6.12.
As

Análise histológica por imunofluorescência
amostras

dos

tecidos

destinados

a

análise

histológica

por

imunofluorescência, com cerca de 1 cm, serão criopreservadas em concentrações
crescentes de sacarose (10% e 20% durante 6 horas a 4°C e 30% durante 12 horas
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a 4°C), congeladas em nitrogênio líquido e mantidas a -80°C até o momento da
análise. Os criocortes de 3-5μm serão obtidos em criostato (Leica) e fixados em
lâminas silanizadas (BMF).
Para o bloqueio de sítios inespecíficos as lâminas serão incubadas em PBS
pH 7,4 + BSA (soro albumina bovina) 1% por 30 minutos em temperatura ambiente.
Para a ligação com o anticorpo primário, as lâminas serão incubadas com anticorpo
específico (anti-GLP1 e outros, Abcam) diluído em tampão PBS/albumina 1%
(Sigma A9647) durante 1 hora a 37°C ou por 16-18 horas a 4°C em câmara úmida.
Em seguida as lâminas serão lavadas em PBS/albumina 1% por 3 vezes de 5-10
minutos cada e então incubadas com anticorpo secundário conjugado ao fluoróforo
(FITC, Rhodamina, Alexafluor 488, Invitrogen) durante 90 minutos a 4°C em câmara
úmida seguindo as orientações do fabricante. Após a incubação as lâminas serão
lavadas em PBS/albumina 1% por 3 vezes de 5-10 minutos cada e serão incubadas
com o segundo anticorpo primário, repetindo os passos de incubação e lavagem
descritos anteriormente. Por fim as lâminas serão incubadas com DAPI (Invitrogen)
por 30 minutos a 37°C, montadas em glicerol 1% em lâminas para microscopia e
armazenadas refrigeradas e ao abrigo da luz até o momento da análise.
A imunoexpressão do GLP-1, caracterizando as células L, e de outros genes
de interesse será avaliada utilizando microscópio de imunofluorescência operando
com os filtros apropriados para cada fluorocromo utilizado.
6.13.

Biologia molecular: estudo da expressão relativa dos genes

O processamento das amostras e as análises de biologia molecular serão
realizadas na MolecularCore – AFIP Laboratório de Microarrays, localizado na Rua
Napoleão de Barros, 925, Vila Clementino, SP - Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP).
6.13.1.

Coleta dos tecidos

As bancadas e balanças utilizadas na coleta serão previamente tratados com
solução detergente SDS 10% (dodecil sulfato de sódio), solução de HCl 0,1M (ácido
clorídrico), solução de etanol 70%, RNase Exterminator (Bioagency, SP) e água
destilada autoclavada. Todos os materiais a serem utilizados para a extração dos
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tecidos para biologia molecular serão previamente autoclavados. Os instrumentos
cirúrgicos e placas de Petri receberão ainda um tratamento com spray de solução
contendo HCl 0,1M, RNase Exterminator e água destilada autoclavada, a fim de
eliminar possíveis contaminações por enzimas que poderiam degradar o RNA das
amostras.
O material coletado do animal será colocado sobre um papel de filtro em uma
placa de Petri localizada sobre uma porção de gelo seco. Os fragmentos de intestino
serão abertos longitudinalmente e lavados com uma solução gelada contendo PBS
(solução salina tamponada) pH 7,0 a fim de remover as possíveis fezes ainda
presentes no intestino. Em seguida o fragmento será colocado em um criotubo,
congelado em nitrogênio líquido e armazenado a

-80°C até o momento da

extração do RNA.
6.13.2.

Extração do RNA

Para a extração do RNA total as amostras serão descongelas e mantidas em
gelo seco até o início da extração. As amostras serão homogeneizadas utilizando o
reagente Trizol® (Life Technlogies™ Inc) e processador de tecido Polytron. Em
seguida a mistura permanecerá em temperatura ambiente (20 a 25°C) por 5
minutos. Para o isolamento do RNA total será utilizado um kit para o método sílica
(RNeasy Mini Kit, Qiagen) seguido da eliminação de resíduos de DNA genômico
(RNase-Free DNase Set, Qiagen). A concentração de RNA total será verificada por
espectrofotômetro NanoDrop® utilizando a convenção de que uma unidade de
absorbância a 260nm equivale a 40μg/mL de RNA. A absorbância será verificada a
260 e 280nm para determinação da concentração e pureza da amostra, sabendo-se
que a razão A260/A280 próxima de 2,0 equivale a uma amostra pura. A integridade
(qualidade) do RNA total nas amostras será avaliada por eletroforese capilar
(Bioanalyser Agilent 2100), cujo eletroferograma deverá apresentar dois picos bem
definidos, correspondentes aos RNAs ribossomais 18S e 28S, para uma amostra de
alta qualidade. A qualidade do RNA total também será verificada por eletroforese em
gel de agarose, para observação das duas bandas ribossomais que demonstram a
integridade da amostra.
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6.13.3.

Síntese e purificação do cDNA e cRNA

A mesma massa de RNA total será utilizada para cada amostra a ser
analisada. Todos os procedimentos a seguir serão realizados de acordo com o
manual Affymetrix Gene Chip Expression Analysis Technical Manual (Affymetrix Inc.,
Santa Clara, CA, USA). Em resumo, a mesma quantidade de massa de RNA total de
cada

um

dos

oligonucleotídeo

animais

será

iniciador,

ou

convertida
primer,

em

cDNAdupla-fita

T7-Oligo(dT)24

de

utilizando

sequência

5’

o
–

GGCCAGTGAATTGTAATACGACTCACTATAGGGAGGCGG-(dT)24 – 3’. Para a
hibridização 500ng do RNA extraído da amostra, 4ul de tampão e 1ul de enzima
para a primeira fita, que serão incubados por 60 minutos a 25°C e 60 minutos por
42°C. Após a última incubação os tubos serão centrifugados brevemente e
colocados em gelo.
Para a síntese da segunda fita de cDNA serão utilizados: 32μl de água tratada
com DEPC, 10μl da mistura de reação da primeira fita de cDNA, 12,5μl de tampão e
5μl da enzima para a segunda fita. A mistura será incubada por 60 minutos a 16°C e
10 minutos a 65°C.
Para a síntese do cRNA biotinilado, o volume total do cDNA sintetizado será
utilizado em uma reação de transcrição in vitro (24μl de tampão e 6μl da enzima
para a transcrição in vitro). A mistura será incubada por 16 horas a 40°C. O produto
da reação será purificado utilizando beads magnéticas (Nucleic Acid Binding Beads,
Ambion®, Life Technologies™, USA). A concentração será medida pela densidade
óptica da solução de ácido nucleico em 260nm. Em seguida, o segundo ciclo de
síntese de cDNA será realizado com 10μg de cRNA purificado e 2μl de primers
randômicos incubados por 5 minutos a 70°C, 5 minutos a 25°C e 2 minutos a 4°C.
Um total de 16μl do produto da reação será adicionado a 8μl de tampão e 8μl de
enzima para o segundo ciclo de cDNA e será incubado por 10 minutos a 25°C, 90
minutos a 42°C, 10 minutos a 72°C e 2 minutos a 4°C. Para hidrolização, 2μl de
RNaseH será adicionado à mistura, a qual será submetida a 45 minutos a 37°C, 5
minutos a 95°C e 2 minutos a 4°C. O produto do segundo ciclo de cDNA será então
purificado utilizando beads magnéticas (Nucleic Acid Binding Beads, Ambion®, Life
Technologies™, USA).
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Quantidade suficiente do cRNA (5.5μg de cada amostra) será fragmentado
para utilização na hibridização. Serão adicionados 4.8μl de tampão de fragmentação
10X, 1μl da enzima Uracil-DNA Glycosylase (UDG), 1μl da enzima Humanapurinic/
apyrimidinicendonuclease (APE) e 10μl de cRNA mais água. A mistura será
submetida a 60 minutos a 37°C, 2 minutos a 95°C e 2 minutos a 4°C. O tamanho
dos fragmentos será verificado por eletroforese em gel de agarose. Antes da
fragmentação as bandas deverão ser equivalentes a 0,5kb, enquanto que após a
fragmentação devem ser vistas bandas equivalentes a fragmentos entre 35 e 200
bases, já que este tampão é otimizado para fragmentar moléculas de cRNA
completas em fragmentos de 35 a 200 bases por hidrólise induzida por metal. A
primeira marcação será realizada com 45μl do produto da fragmentação e 12μl de
tampão de Terminal Deoxynucleotidyl Transferase(TdT), 2μl de TdT e 1μl de DNA
labelling reagent, incubada a 60 minutos a 37°C, 10 minutos a 70°C e 2 minutos a
4°C. As amostras serão estocadas a -20°C até serem utilizadas para os
experimentos de hibridação.
6.13.4.

Hibridação

Para cada amostra de tecido intestinal será utilizado um array (arranjo ou
microchip), totalizando 40 chips GeneChip® Rat Gene (Affymetrix Inc., Santa Clara,
CA, USA). Cada um dos 27.342 genes do genoma do rato está representado no chip
por aproximadamente 26 sondas. As sondas dos arrays GeneChip® são produzidas
utilizando tecnologias que combinam fotolitografia e química combinatória, sendo
que até 1,3 milhão de diferentes sondas de oligonucleotídeos são sintetizadas em
cada array. Cada um desses oligonucleotídeos está localizado em uma área
específica do array chamada de probecell e cada uma delas pode conter de
centenas de milhares até milhões de cópias de um determinado oligonucleotídeo.
Os arrays serão previamente equilibrados a temperatura ambiente. Será
preparada uma mistura de reação para cada amostra, tomando-se o cuidado de
aquecer previamente a solução estoque de controles de hibridação eucarióticos 20X
a 65°C por 5 minutos para a completa ressuspensão do RNAc.
A mistura de reação é composta por água ultrapura em quantidade suficiente
para 100μl, 27μl da reação decDNA fragmentada, 1,7μl de oligonucleotídeo B2
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Controle (Affymetrix), 5μl de controles de hibridação eucarióticos 20X (bioB, bioC,
bioD, cre) (Affymetrix), 50μl de tampão de hibridação 2X e 7μl de DMSO. Essa
mistura será aquecida a 99°C por 5 minutos e logo em seguida resfriada a 45°C por
5 minutos. Os tubos contendo as misturas de reação serão centrifugados por 5
minutos na velocidade máxima da centrífuga para remover qualquer material
insolúvel. A solução tampão será removida dos cartuchos e substituída pela mistura
de reação clarificada. Os arrays serão acondicionados em caixas rotisserie em forno
de hibridação a 45°C e hibridados por 17 horas com rotação de 60 rpm.
Todo o processo de lavagem e coloração será feito na estação fluídica
GeneChip® Fluidics Station 450 de acordo com a seguinte programação: 10 ciclos
de 2 mixes/ciclo com tampão A a30°C, 6 ciclos de 15 mixes/ciclo com tampão B a
50°C, tampão SAPE por 5minutos a 35°C, 10 ciclos de 4 mixes/ciclo com tampão A
a30°C, solução de anticorpo por 5 minutos a 35°C, tampão SAPE por 5 minutos a
35°C e 15 ciclos de 4 mixes/ciclo com tampão A a 35°C. Um volume de 80μl de
Array Holding Buffer será adicionado para o tempo de espera.
6.13.5.

Expressão gênica

Os critérios de controle de qualidade do cRNA e da hibridização serão
verificados em todos os arrays utilizando Microarray Suite 5.0 (Affymetrix). A
expressão gênica nos segmentos intestinais será comparada entre os grupos e
também individualmente entre os animais de cada grupo.
Para a leitura óptica do GeneChip® os arranjos de sonda serão lidos em um
scanner GeneArray® Scanner 7G (Affymetrix), equipado com laser de íon argônio,
programado segundo as instruções do fabricante, atribuindo-se 3 μm para o valor de
pixel e comprimento de onda de 570 nm. A captura das imagens e análise inicial das
hibridações serão feitas com o software Affymetrix® Expression Console™ e os
arquivos gerados serão salvos em formato (.cel).
Para a análise dos dados primeiramente os dados de todos os arrays serão
normalizados contra um array com intensidade média utilizando método invariável,
com o intuito de reduzir ruídos e variações não biológicas. Os valores de expressão
baseados e modelos serão computados utilizando o modelo diferencial PM/MM com
detecção e correção externas. Para minimizar o número de resultados falso-
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positivos, critérios altamente rigorosos serão utilizados para comparações condição
a condição. Para isso será utilizado o programa GeneChip® Operating Software,
(Affymetrix Inc., Santa Clara, CA, USA). Através softwares de análise secundários,
como DNA-Chip Analyzer (dChip) (www.dchip.org), serão realizadas análises
comparativas e correções estatísticas, com o intuito de identificar genes
diferencialmente expressos nas distintas condições experimentais, agrupá-los de
acordo com os seus níveis de expressão e categorizá-los de acordo com suas
funções biológicas.
6.13.6.

Confirmações por Real Time qPCR

Para validar tecnicamente os resultados gerados a partir da tecnologia de
microarray, esses resultados serão confirmados através da técnica de PCR em
tempo real (Real Time qPCR) para cinco genes, o que equivale a cerca de 5% do
total de transcritos diferentemente expressos, que serão utilizados em dez
comparações independentes envolvendo os dois grupos de animais.
Para isso será utilizado o sistema TaqMan® (AppliedBiosystems, Foster City,
CA). Primers e sondas serão desenhados e sintetizados pelo serviço Assay-byDesignSM, oferecido pela AppliedBiosystems e o kit de reagentes TaqMan®
Universal PCR Master Mix (AppliedBiosystems, Foster City, CA), contendo
nucleotídeos, tampão, UNG, AmpliTaq®, referência passiva (ROX), será utilizado de
acordo com instruções do fabricante para a amplificação da região de interesse na
plataforma ABI PRISM 7500 (Applied Biosystems, Foster City, CA). As reações
independentes serão realizadas em triplicata utilizando Applied Biosystems 7500
Real-Time PCR System, de acordo com as instruções do fabricante.
Durante a reação de PCR em tempo real, a fluorescência aumenta a cada
novo ciclo de PCR e atinge um limiar (threshold), no qual todas as amostras podem
ser comparadas. Este limiar corresponde ao momento utilizado para a análise da
fluorescência. Este é um momento definido pelo pesquisador e obrigatoriamente
deve estar na faixa em que a quantidade de fluorescência gerada pela amplificação
das amostras torna-se significativamente maior que a fluorescência de base
(background).
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O limiar é definido na fase exponencial da reação de PCR, quando a
quantidade de produto formada traduz de forma satisfatória a concentração inicial de
fitas molde (cDNA) amplificadas pela reação. O ciclo exato no qual o limiar de
fluorescência é definido denomina-se ciclo limiar (Ct: thresholdcycle). Amostras mais
concentradas (com maior número de fitas molde iniciais) atingem o limiar mais
precocemente e mostram valores de Ct mais baixos. Quando a eficiência da reação
de PCR está próxima de 100%, o número de cópias geradas aumenta de forma
exponencial, dobrando a cada ciclo da reação.
O número de fitas-molde iniciais pode ser calculado a partir do Ct. Assim a
equação Nf=No(1+E)n descreve a amplificação exponencial da PCR, onde ―Nf‖ é o
número de fitas-molde em um determinado ciclo da reação, ―No‖ é o número de fitasmolde inicial, ―E‖ é a eficiência de amplificação da reação e ―n‖ é o número de ciclos.
Considerando que a eficiência da reação seja de 100% (log E=1) e que ―n‖ seja um
ponto escolhido da amplificação idêntico a todas amostras, poderemos obter o
número de fitas-molde presentes no início da reação, com a equação: N0=Nfx2-Ct.
A análise da expressão gênica por meio de PCR em tempo real usado na
presente proposta representa uma quantificação relativa dos genes de interesse,
uma vez que requer um controle endógeno, ou seja, um gene cuja expressão não
apresente variação estatisticamente significativa entre as amostras analisadas. A
quantificação relativa por PCR em tempo real para uma determinada amostra é dada
pela relação do Ct do gene de interesse (i) e o Ct do controle endógeno (e). Assim
temos:
Nfi=Noi x 2-Cti (gene de interesse)
Nfe=Noe x 2-Cte (gene endógeno)

Sendo que Nfi/Nfe é a quantidade normalizada de moléculas do gene de
interesse em relação ao número de moléculas do controle endógeno que iremos
chamar de X e Nfe e Nfi uma constante que nomeamos por K, a equação fica:
X=K.2-

Ct

A quantificação relativa da expressão gênica é usada para descrever
mudanças na expressão de um gene de interesse em um grupo de amostras em
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relação a um grupo de referência. Neste trabalho iremos comparar amostras de íleo
e jejuno em suas localizações normais com o íleo interposto e com o íleo dos
animais do grupo sham. Assim o valor de X é medido em duas diferentes condições,
logo dividimos a condição A pela condição B e obtemos 2-

Ct

, como mostra a

equação a seguir:

Este método será utilizado em nosso estudo para determinar os níveis de
expressão relativa dos genes de interesse. A expressão relativa dos genes de
interesse será comparada entre os diferentes segmentos dos diferentes grupos de
animais (íleo do GI, íleo do GS, jejuno e íleo do GC).
6.14.

Parâmetros de estudo

- Peso Corporal: tão logo se inicie o ciclo claro, o peso de cada animal de cada um
dos grupos (GI, GS) será aferido em balança de precisão e devidamente anotado
em gramas.
- Consumo de Ração: todos os animais receberão diuturnamente ração em
quantidade conhecida e suficiente para as suas necessidades diárias; três vezes por
semana, a ração não ingerida será pesada em balança apropriada e, por meio da
diferença entre o que foi fornecido e a sobra de ração, será calculado o consumo
alimentar diário.
- Exames Bioquímicos: serão feitas em todos os animais as determinações
plasmáticas de GLP-1 ativo (GLP-1), insulina (INS), glucagon (GLU) e peptídeo-C
(PPC), além da quantificação indireta de hemoglobina glicada (HGL), nas semanas
S12, S28, S40 e S48.
- Teste de tolerância oral à glicose (TTOG): será realizado em todos os animais nas
semanas 28, 40 e 48. A glicemia será determinada nos tempos 0, 15, 30, 60, 90, 120
e 180 minutos. A velocidade de desaparecimento da glicose será calculada pela
fórmula In2/t1/2; o t1/2 da glicose será 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.
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- Teste intraperitoneal de resistência insulínica (IpITT): será realizado em todos os
animais nas semanas S29, S38 e S46. A glicemia será verificada nos tempos 0, 5,
10, 15, 20, 25 e 30 minutos. O cálculo da resistência insulínica será feito pelo teste
indireto HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment Insulin Resistance), calculado
pelo produto da insulina sérica (mU/mL), da glicemia (mg/mL) e da constante
0,05551, dividido por 22,5.
- Quantidade de células L: será analisada por imunofluorescência a quantidade de
células L no jejuno e íleo do GC, no íleo interposto e no íleo tópico do GI.
- Características histológicas: serão comparados os tecidos do jejuno e íleo do GC e
do íleo interposto e íleo tópico do GI em relação ao padrão do epitélio mucoso
quanto à secreção exócrina e absorção.
- Expressão gênica: será comparada a expressão gênica dos tecidos do jejuno e íleo
do GC e do íleo interposto e íleo tópico do GI no que se refere à diferenciação de
células tronco em subtipos celulares, principalmente em células L enteroendócrinas.
6.15.

Análise estatística

As variáveis serão resumidas por grupo de estudo pelas estatísticas
descritivas pertinentes: frequência absoluta (n) e relativa (%) ou média, desvio
padrão (dp), mediana e valores máximo e mínimo. Os dados serão analisados por
testes paramétricos ou não paramétricos dependendo da distribuição encontrada.
Na presença de distribuição normal dos dados, será aplicada a técnica de
análise de variância com dois fatores fixos: grupos (com 2 níveis: GI e CG),
avaliação com 4 níveis: semanas S12, S28, S40 e S48. Para as variáveis avaliadas
semanalmente, a avaliação terá 36 níveis de acordo com a semana. Caso contrário
será aplicado o Teste de Mann-Whitney para comparar as técnicas dentro de cada
avaliação e o Teste de Friedman para amostras relacionadas para comparar as
variações dentro de cada técnica. A presença de associação entre variáveis
qualitativas será avaliada pelo teste do qui-quadrado ou teste exato de Fisher. O
nível de significância a ser adotado será de 0,05 (α = 5%) e níveis descritivos (p)
inferiores a esse valor serão considerados significantes.
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7. DISCUSSÃO
A cirurgia metabólica voltada para o controle do DM2 encontra-se na pauta de
investigação de pesquisadores nacionais e internacionais afetos ao tema. Isso
porque a recente descoberta do papel que o GLP-1 exerce nesta enfermidade
direcionou as pesquisas nesse sentido.

175,176

. O GLP-1 tem o principal efeito de

atuar sobre as Ilhotas de Langerhans no pâncreas endócrino no sentido de induzir a
diferenciação das células primitivas em células beta, destarte ―ressuscitando‖ a
produção de insulina, que em muitos casos se julgava definitivamente extinta nesses
pacientes. Nosso grupo de pesquisa está no topo dessa investigação e o presente
projeto detalha em minúcias todo o edifício teórico pertinente à presente pesquisa,
evidenciando, de forma cabal, a importância dessa iniciativa do grupo de
pesquisadores, que se encontra ancorado no Programa de Pós-Graduação em
Medicina Translacional da UNIFESP.
Diversas outras pesquisas, relacionadas com outros aspectos deste mesmo
tema, subsidiam teses de doutorado e integram o elenco de pesquisas capituladas
no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (Cirurgia Bariátrica e Metabólica)
certificado pela UNIFESP. Este projeto conta com pesquisadores nacionais que
atuam em ciências básicas e clínicas e que militam na UNIFESP e alhures– destarte
contemplando a interdisciplinaridade tão necessária no âmbito da Medicina
Translacional. Do ponto de vista internacional, a Duke University está envolvida nas
etapas seguintes desta pesquisa, atuando em parceria na pesquisa clínica que versa
sobre a interposição ileal isolada em pacientes diabéticos não obesos.
Se exitosa for, desta pesquisa deve resultar inovação tecnológica, com a
recomendação de intervenção cirúrgica de baixo custo, de execução singela, e que
pode ser facilmente revertida, se necessário - uma esperança real para os nossos
diabéticos.
No entanto, para durar em longo prazo, é necessário que o íleo interposto
permaneça com a mesma taxa de diferenciação de células L por um período que
justifique a intervenção. Para comparar a diferenciação das células precursoras
intestinais, serão analisados segmentos de jejuno e de íleo de animais controle,
assim como também amostras do íleo interposto e do íleo tópico dos animais
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submetidos à interposição ileal.

Para tanto serão utilizadas técnicas de

imunohistoquímica e análise biomolecular mediante microchips contendo os todos
os genes da espécie.
As informações a respeito da expressão gênica das proteínas de interesse na
pesquisa são de extrema importância para o edifício teórico que estamos tratando
de construir no sentido de preconizar a interposição ileal isolada para determinados
indivíduos não-obesos portadores de diabetes do tipo 2 de difícil controle por meios
conservadores. O próximo passo será fornecer subsídios aos órgãos pertinentes
para a instituição de políticas públicas que possam levar à população como um todo
as benesses desta pesquisa.

8. CRONOGRAMA
Tempo
Pesquisa
Bibliográfica
Elaboração de
Projeto
Pré-Teste
(Piloto)
Proced.
Cirúrgicos
Coleta
de Dados
Tabulação de
Dados
Análise dos
Dados
Relatório de
Pesquisa
Conclusão da
Pesquisa

Mar/11 a
Jun/12
XXXX

Jul a
Dez/12

Jan a
Jun/13

Jul a
Dez/13
XXXX

Jan a
Jun/14
XXXX

XXXX
XXXX
XXXX

XXXX

XXXX

XXXX
XXXX

XXXX

XXXX
XXXX

XXXX

XXXX

XXXX
XXXX
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9. ORÇAMENTO
QUADRO GERAL DO ORÇAMENTO
Item
Valores R$
Biologia Molecular
R$ 24.690,50
Histologia
R$ 9.451,00
CustosDiversos
R$ 10.400,00
TOTAL
R$ 44.541,50
TOTAL EM REAIS (DÓLAR= R$ 1,81 R$ 102.661,70
em 19/03/2010)

Valores US$
US$ 30.329,00
US$ 1.960,00
US$ 32.289,00

DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO
Item
Biologia Molecular
QiazolLysis reagent (200 ml)
RNeasy Mini Kit (50)
RNase-Free DNase Set (50)
WT Terminal labeling and controls
(30 reações)
WT Terminal labeling and controls
(10 reações)
GeneChip Hybridization Wash and
Stain (30 reações)
GeneChip Rat gene array (2 arrays)
GeneChip Rat gene array (30
arrays)
Ambion WT Expression Kit (10
reações)
Ambion WT Expression Kit (30
reações)
High capacity RNA-to-cDNA kit
10-pack gene expression master
mix
TaqMan gene expression Assays
Rat ACTB endogenous control
Rat GAPD endogenous control
Mão de obra e uso dos
equipamentos paramicroarray (40
amostras)
RNaseZap (Sigma)
ReagentesDiversos (por amostra)
Kit 3 Micropipetas (10ul, 100ul e
1000ul) PERMANENTE
PipetaMulticanal (10-100ul)
PERMANENTE

Qde

Preço Unitário

Total

1
1
1
1

US$ 320,00
US$ 308,00
US$ 112,00
US$ 1.050,00

US$ 320,00
US$ 308,00
US$ 112,00
US$ 1.050,00

1

US$ 630,00

US$ 630,00

2

US$ 525,00

US$ 1.050,00

5
1

US$ 472,50
US$ 7.087,50

US$ 2.362,50
US$ 7.087,50

1

US$ 450,00

US$ 450,00

1

US$ 1.250,00

US$ 1.250,00

15
3

US$ 175,00
US$ 3.130,00

US$ 2.625,00
US$ 9.390,00

10
2
2
1

US$ 155,00
US$ 536,00
US$ 536,00
R$ 15.536,00

US$ 1.550,00
US$ 1.072,00
US$ 1.072,00
R$15.536,00

2
40
1

R$ 205,00
R$ 5,00
R$ 1.995,20

R$ 410,00
R$ 200,00
R$ 1.995,20

1

R$ 2.726,00

R$ 2.726,00
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Pipeta (500-5000ul) PERMANENTE
Ponteiras 0,1-10ul com filtro (caixa
com 960)
Ponteiras 2-100ul com filtro (caixa
com 960)
Ponteiras 50-1000ul com filtro
(caixa com 96)
Ponteiras 100-5000ul com filtro
(caixa com 5 racks de 120)
Tubos 1,5 mL (caixa com 1000)
estéreis
Microtubos 0,5ml (pacote c/1000)
Microtubos 1,5ml (pacote c/1000)
Tubos Falcon 15ml (pacote c/50)
Tubos Falcon 50ml (pacote c/50)
Rolo Parafilm 10x38m
Tubos criogênicos estéreis 2ml
(pacote c/100)
Tubos criogênicos não estéreis
(pacote c/500)
Caixa papelão para 100 tubos 1,5ml
Ponteiras 10μl (1000 unidades)
Ponteiras 200μl (1000 unidades)
Ponteiras 100-1000μl (1000
unidades)
EDTA 5% 500ml
Tubos Microtrainer com EDTA
500μl (50 unidades)
SUBTOTAL
Histologia
Lâminas silanizadas (caixa com 50)
Anticorpos primários
Anticorpos secundários
Albumina (10g)
Reagentes Diversos
SUBTOTAL
Custos Diversos
Ilustrações
Análise Estatística
Tradução de Artigos (American
Experts)
Publicação em periódico ISI
Revisão e Formatação de Tese
Gráfica (Impressão e Encadernação
de Teses)
Download de artigos
SUBTOTAL

1
1

R$ 650,00
R$ 583,00

R$ 650,00
R$ 583,00

1

R$ 554,70

R$ 554,70

5

R$ 60,10

R$ 300,50

1

R$ 130,00

R$ 130,00

2

R$ 162,40

R$ 324,80

4
4
6
6
2
3

R$ 25,00
R$ 25,00
R$ 22,00
R$ 24,00
R$ 75,00
R$ 30,00

R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 132,00
R$ 144,00
R$ 150,00
R$ 90,00

1

R$ 100,00

R$ 100,00

8
2
3
3

R$ 4,50
R$ 32,00
R$ 10,00
R$ 25,00

R$ 36,00
R$ 64,00
R$ 30,00
R$ 75,00

1
4

R$ 25,30
R$ 58,50

R$ 25,30
R$ 234,00
US$ 30,329.00
+ R$ 24.690,50

4
4
4
1
10

R$ 65,00
R$ 1.500,00
R$ 500,00
R$ 191,00
R$ 100,00

R$ 260,00
R$ 6.000,00
R$ 2.000,00
R$ 191,00
R$ 1.000,00
R$ 9.451,00

1
1
1

R$ 1.000,00
R$ 3.000,00
US$ 1.000,00

R$ 1.000,00
R$ 3.000,00
US$ 1.000,00

1
1
10

R$ 3.000,00
R$ 2.000,00
R$ 140,00

R$ 3.000,00
R$ 2.000,00
R$ 1.400,00

30

US$ 32,00

US$ 960,00
US$ 1.960,00
+ R$ 10.400,00
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CONTRAPARTIDA
Qde.
Valor
Unitário
Animais Ratos Wistar 2-BAW
20
R$ 5,00
Albergue dos animais (sala/mês)
32
R$ 100,00
Dieta Experimental (Kg)
100
R$ 100,00
Análises Bioquímicas Kit Genese (76 3
R$ 5.463,00
amostras)
Inibidor DPP-IV (10 ml)
1
R$ 1.200,00
Hemoglobina Glicada Elisa Kit 5
R$ 6.450,00
Cusabio
(76 amostras)
Anestésico Zoletil
8
R$ 60,00
Anestésico Fentanil
10
R$ 10,00
Analgésico Dipirona
4
R$ 2,00
Fio cirúrgico Vicryl-4-0 (cx com 36)
2
R$ 352,00
Fio cirúrgico prolene 7-0 (cx com 24) 2
R$ 784,00
Instrumental Cirúrgico Kit
1
R$ 260,31
Material
de
consumo
por 20
R$ 50
procedimento
Apoio Técnico Biotério
2
R$ 1.000,00
TOTAL
Item

Total
R$ 100,00
R$ 3.200,00
R$ 10.000,00
R$ 16.389,00
R$ 1.200,00
R$ 32.250,00

R$ 480,00
R$ 100,00
R$ 8,00
R$ 704,00
R$ 1.568,00
R$ 260,31
R$ 1.000,00
R$ 2.000,00
R$ 69.259,31

60

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.
Global Burden of Metabolic Risk Factors of Chronic Diseases Collaborating Group
(Blood Glucose). National, regional, and global trends in fasting plasma glucose and
diabetes prevalence since 1980: systematic analysis of health examination surveys and
epidemiological studies with 370 country-years and 2·7 million participants. Lancet.
2011;378(9785):31-40.
2.
Hansen KB, Vilsboll T, Knop FK. Incretin mimetics: a novel therapeutic option for
patients with type 2 diabetes–a review. Diabetes Metab Syndr Obes. 2010;3:155-63.
3.
Tahrani AA, Piya MK, Kennedy A, Barnett AH. Glycaemic control in type 2 diabetes:
targets and new therapies. Pharmacol Therapeut. 2010;125(2):328-61.
4.
Roglic G, Unwin N, Bennett PH, Mathers C, Tuomilehto J, Nag S, Connolly V, King H.
The burden of mortality attributable to diabetes: realistic estimates for the year 2000.
Diabetes Care. 2005;28(9):2130-5.
5.
Centers for Disease Control and Prevention. National Diabetes Fact Sheet: national
estimates and general information on diabetes and prediabetes in the United States,
2011 Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease
Control and Prevention, 2011. Available at:
http://www.cdc.gov/diabetes/pubs/pdf/ndfs_2011.pdf
6.
Tibaldi J, Rakel R. Why, when and how to initiate insulin therapy in patients with type
2 diabetes. Int J Clin Pract. 2007;61(4):633-44.
7.
Meneghini L. Demonstrating strategies for initiation of insulin therapy: matching the
right insulin to the right patient. Int J Clin Pract. 2008;62(8):1255-64.
8.
Campbell RK. Type 2 diabetes: where we are today: an overview of disease burden,
current treatments, and treatment strategies. J Am Pharm Assoc. 2009;49(1):S3-9.
9.
Horton ES. Can newer therapies delay the progression of type 2 diabetes mellitus?
Endocr Pract. 2008;14(5):625-38.
10.
Calcutt NA, Cooper ME, Kern TS, Schmidt AM. Therapies for hyperglycaemiainduced diabetic complications: from animal models to clinical trials. Nat Rev Drug Discov.
2009;8(5):417-29.
11.
Turner R, Holman R. Lessons from UK prospective diabetes study. Diabetes Res Clin
Pract.1995;28:S151-7.
12.
Hemmingsen B, Lund S, Gluud C, Vaag A, Almdal T, Hemmingsen C, Wetterslev
J.Targeting intensive glycaemic control versus targeting conventional glycaemic control for
type 2 diabetes mellitus. Cochrane database of systematic reviews (Online).
2011;6:CD008143. Available at: http://www2.cochrane.org/reviews/en/ab008143.html
13.
Hossain P, Kawar B, El Nahas M. Obesity and diabetes in the developing world-a
growing challenge. New Engl J Med. 2007;356(3):213-5.
14.
Mokdad AH, Ford ES, Bowman BA, Dietz WH, Vinicor F, Bales VS, Marks
JS.Prevalence of obesity, diabetes, and obesity-related health risk factors, 2001. J Am Med
Assoc. 2003;289(1):76-9.
15.
Freeman JS. New therapeutic options: management strategies to optimize glycemic
control. J Am Osteopath Assoc. 2010;110(3 Suppl 2):S15-20.
16.
Blonde L. Current antihyperglycemic treatment guidelines and algorithms for patients
with type 2 diabetes mellitus. Am J Med. 2010;123(3):S12-8.
17.
Stolar MW, Hoogwerf BJ, Boyle PJ, Gorshow SM, Wales D. Managing type 2
diabetes: going beyond glycemic control. J Manag Care Pharm. 2008;14(5 Suppl B):S2-19.
Available at: http://www.amcp.org/data/jmcp/JMCPSuppBJune08Web.pdf
18.
Krentz AJ, Patel MB, Bailey CJ. New drugs for type 2 diabetes mellitus: what is their
place in therapy? Drugs. 2008;68(15):2131-62.
19.
VanDeKoppel S, Choe HM, Sweet BV. Managed care perspective on three new
agents for type 2 diabetes. J Manag Care Pharm. 2008;14(4):363-80.
20.
Vinik A. Advancing therapy in type 2 diabetes mellitus with early, comprehensive
progression from oral agents to insulin therapy. Clin Ther. 2007;29(6):1236-53.

61

21.
Del Prato S. Unlocking the opportunity of tight glycaemic control. Diabetes Obes
Metab.2005;7(1):S1-4.
22.
Fleury-Milfort E. Practical strategies to improve treatment of type 2 diabetes. J Am
Acad Nurse Pract. 2008;20(6):295-304.
23.
Liebl A. Challenges in optimal metabolic control of diabetes. Diabetes Metab Res
Rev. 2002;18(S3):S36-41.
24.
Kunt T, Snoek F. Barriers to insulin initiation and intensification and how to overcome
them. Int J Clin Pract. 2009;(164):6-10.
25.
Heinemann L. Overcoming obstacles: new management options. Eur J Endocrinol.
2004;151(2):T23-7.
26.
Brunton S. Beyond glycemic control: treating the entire type 2 diabetes disorder.
Postgrad Med. 2009;121(5):68-81.
27.
Peters AL. Patient and treatment perspectives: Revisiting the link between type 2
diabetes, weight gain, and cardiovascular risk. Clev Clin J Med. 2009;76(5):S20-7.
28.
Hansen KB, Vilsboll T, Knop FK. Incretin mimetics: a novel therapeutic option for
patients with type 2 diabetes–a review. Diabetes Metab Syndr Obes. 2010;3:155-63.
29.
Czupryniak L, Wiszniewski M, Szyma ski D, Paw owski M, Loba J, Strzelczyk J. Longterm results of gastric bypass surgery in morbidly obese type 1 diabetes patients. Obes Surg.
2010;20(4):506-8.
30.
Rubino F, Gagner M. Potential of surgery for curing type 2 diabetes mellitus. Ann
Surg. 2002;236(5):554-9.
31.
Buchwald H, Avidor Y, Braunwald E. Bariatric Surgery: A Systematic Review. J Am
Med Assoc. 2004;292(14):1724-37.
32.
Santry HP, Gillen DL, Lauderdale DS. Trends in bariatric surgical procedures. J Am
Med Assoc. 2005;294(15):1909-17.
33.
van de Sande-Lee S, Pereira FRS, Cintra DE, Fernandes PT, Cardoso AR,
Garlipp CR, Chaim EA, Pareja JC, Geloneze B, Li LM, Cendes F, Velloso LA. Partial
reversibility of hypothalamic dysfunction and changes in brain activity after body mass
reduction in obese subjects. Diabetes. 2011;60(6):1699-704.
34.
Meijer RI, van Wagensveld BA, Siegert CE, Eringa EC, Serne EH, Smulders YM.
Bariatric surgery as a novel treatment for type 2 diabetes mellitus: a systematic review. Arch
Surg. 2011;146(6):744-50.
35.
Pories WJ, Swanson MS, MacDonald KG, Long SB, Morris PG, Brown BM, Barakat
HA, deRamon RA, Israel G, Dolezal JM, Dohm L.Who would have thought it? An operation
proves to be the most effective therapy for adult-onset diabetes mellitus. Ann Surg.
1995;222(3):339-50.
36.
Rubino F, Gagner M, Gentileschi P, Kini S, Fukuyama S, Feng J, Diamond E..The
early effect of the Roux-en-Y gastric bypass on hormones involved in body weight regulation
and glucose metabolism. Ann Surg. 2004;240(2):236-42
37.
Reinehr T, Roth CL, Schernthaner GH, Kopp HP, Kriwanek S, Schernthaner G.
Peptide YY and glucagon-like peptide-1 in morbidly obese patients before and after
surgically induced weight loss. Obes Surg. 2007;17(12):1571-7.
38.
Strader AD, Vahl TP, Jandacek RJ, Woods SC, D’Alessio DA, Seeley RJ. Weight loss
through ileal transposition is accompanied by increased ileal hormone secretion and
synthesis in rats. AmJ Physiol-Endoc M. 2005;288(2):E447-53.
39.
Näslund E, Hellströrn PM, Kral JG. The gut and food intake: an update for surgeons.
J Gastrointest Surg. 2001;5(5):556-67.
40.
Van Citters GW, Lin HC. The ileal brake: a fifteen-year progress report.
CurrGastroenterolRep. 1999;1(5):404-9.
41.
Hickey MS, Pories WJ, MacDonald Jr KG, Cory KA, Dohm GL, Swanson MS, Israel
RG, Barakat HA, Considine RV, Caro JF, Houmard JA. A new paradigm for type 2 diabetes
mellitus: could it be a disease of the foregut? Ann Surg. 1998;227(5):637-43.
42.
Santoro S. Is the metabolic syndrome a disease of the foregut? Yes, excessive
foregut. Ann Surg. 2008;247(6):1074-5.

62

43.
Dhanvantari S, Seidah NG, Brubaker PL. Role of prohormone convertases in the
tissue-specific processing of proglucagon. Mol Endocrinol. 1996;10(4):342-55.
44.
Baggio LL, Drucker DJ. Biology of incretins: GLP-1 and GIP. Gastroenterology.
2007;132(6):2131-57.
45.
Holst JJ. The physiology of glucagon-like peptide 1. Physiol Rev. 2007;87(4):1409-39.
46.
Drucker DJ. Glucagon-like peptides: regulators of cell proliferation, differentiation, and
apoptosis. Mol Endocrinol. 2003;17(2):161-71.
47.
Pournaras DJ, Le Roux CW. Obesity, gut hormones, and bariatric surgery. World J
Surg. 2009;33(10):1983-8.
48.
Rubino F, Marescaux J. Effect of duodenal–jejunal exclusion in a non-obese animal
model of type 2 diabetes: a new perspective for an old disease. Ann Surg. 2004;239(1):1-11.
49.
Melissas J. IFSO guidelines for safety, quality, and excellence in bariatric surgery.
Obes Surg. 2008;18(5):497-500.
50.
Laferrere B, Teixeira J, McGinty J, Tran H, Egger JR, Colarusso A, Kovack B, Bawa
B, Koshy N, Lee H, Yapp K, Olivan B.Effect of weight loss by gastric bypass surgery versus
hypocaloric diet on glucose and incretin levels in patients with type 2 diabetes. J Clin Endocr
Metab. 2008;93(7):2479-85.
51.
Koopmans H, Sclafani A, Fichtner C, Aravich P. The effects of ileal transposition on
food intake and body weight loss in VMH-obese rats. The Am J Clin Nutr. 1982;35(2):284-93.
52.
Strader AD. Ileal transposition provides insight into the effectiveness of gastric bypass
surgery. Physiol Behav. 2006;88(3):277-82.
53.
Ferri GL, Koopmans H, Ghatei M, Vezzadini P, Labo G, Bloom SR, Polak JM. Ileal
enteroglucagon cells after ileal-duodenal transposition in the rat. Digestion. 1983;26(1):10-6.
54.
Sarson D, Scopinaro N, Bloom S. Gut hormone changes after jejunoileal (JIB) or
biliopancreatic (BPB) bypass surgery for morbid obesity. Int J Obesity. 1981;5(5):471-80.
55.
Näslund E, Backman L, Juul Holst J, Theodorsson E, Hellström PM. Importance of
small bowel peptides for the improved glucose metabolism 20 years after jejunoileal bypass
for obesity. Obes Surg. 1998;8(3):253-60.
56.
Mason EE. Ileal transposition and enteroglucagon/GLP-1 in obesity (and diabetic?)
surgery. Obes Surg. 1999;9(3):223-8.
57.
De Luis D, Pacheco D, Izaola O, Romero A, Marcos J, Pelaz J, Barrera A, Cabezas
G, Terroba MC, Cuellar L, Anta A. Early clinical andsurgical results of biliopancreatic
diversion. Obes Surg. 2005;15(6):799-802.
58.
Wickremesekera K, Miller G, Naotunne TDS, Knowles G, Stubbs RS. Loss of insulin
resistance after Roux-en-Y gastric bypass surgery: a time course study. Obes Surg.
2005;15(4):474-81.
59.
Schauer PR, Burguera B, Ikramuddin S, Cottam D, Gourash W, Hamad G, Eid GM,
Mattar S, Ramanathan R, Barinas-Mitchel E, Rao RH, Kuller L, Kelley D.Effect of
laparoscopic Roux-en Y gastric bypass on type 2 diabetes mellitus. Ann Surg.
2003;238(4):467-84.
60.
Weber M, Müller MK, Bucher T, Wildi S, Dindo D, Horber F, Hauser R, Clavien PA.
Laparoscopic gastric bypass is superior to laparoscopic gastric banding for treatment of
morbid obesity. Ann Surg. 2004;240(6):975-82.
61.
Scopinaro N, Marinari GM, Camerini GB, Papadia FS, Adami GF. Specific effects of
biliopancreatic diversion on the major components of metabolic syndrome. Diabetes Care.
2005;28(10):2406-11.
62.
Cohen R, Uzzan B, Bihan H, Khochtali I, Reach G, Catheline JM. Ghrelin levels and
sleeve gastrectomy in super-super-obesity. Obes Surg. 2005;15(10):1501-2.
63.
Bohdjalian A, Langer FB, Shakeri-Leidenmühler S, Gfrerer L, Ludvik B, Zacherl J,
Prager G.Sleeve gastrectomy as sole and definitive bariatric procedure: 5-year results for
weight loss and ghrelin. Obes Surg. 2010;20(5):535-40.
64.
Vidal J, Ibarzabal A, Romero F, Delgado S, Momblán D, Flores L, Lacy A. Type 2
diabetes mellitus and the metabolic syndrome following sleeve gastrectomy in severely
obese subjects. Obes Surg. 2008;18(9):1077-82.

63

65.
Melissas J, Daskalakis M, Koukouraki S, Askoxylakis I, Metaxari M, Dimitriadis E,
Stathaki M, Papadakis JA. Sleeve gastrectomy - a ―food limiting‖ operation. Obes Surg.
2008;18(10):1251-6.
66.
Braghetto I, Davanzo C, Korn O, Csendes A, Valladares H, Herrera E, Gonzales P,
Papapietro K. Scintigraphic evaluation of gastric emptying in obese patients submitted to
sleeve gastrectomy compared to normal subjects. Obes Surg. 2009;19(11):1515-21.
67.
De Paula AL, Stival AR, Macedo A, Ribamar J, Mancini M, Halpern A, Vencio
S.Prospective randomized controlled trial comparing 2 versions of laparoscopic ileal
interposition associated with sleeve gastrectomy for patients with type 2 diabetes with BMI
21–34 kg/m2. Surg Obes Relat Dis. 2010;6(3):296-304.
68.
De Paula AL, Macedo ALV, Prudente AS, Queiroz L, Schraibman V, Pinus J.
Laparoscopic sleeve gastrectomy with ileal interposition (―neuroendocrine brake‖)—pilot
study of a new operation. Surg Obes Relat Dis. 2006;2(4):464-7.
69.
DePaula AL, Macedo ALV, Schraibman V, Mota B, Vencio S. Hormonal evaluation
following laparoscopic treatment of type 2 diabetes mellitus patients with BMI 20–34. Surg
Endosc. 2009;23(8):1724-32.
70.
DePaula A, Macedo ALV, Mota B, Schraibman V. Laparoscopic ileal interposition
associated to a diverted sleeve gastrectomy is an effective operation for the treatment of type
2 diabetes mellitus patients with BMI 21–29. Surg Endosc. 2009;23(6):1313-20.
71.
De Paula A, Macedo ALV, Rassi N, Vencio S, Machado C, Mota BR, Silva LQ,
Halpern A, Schraibman V. Laparoscopic treatment of metabolic syndrome in patients with
type 2 diabetes mellitus. Surg Endosc. 2008;22(12):2670-8.
72.
Tinoco A, El-Kadre L, Aquiar L, Tinoco R, Savassi-Rocha P. Short-term and mid-term
control of type 2 diabetes mellitus by laparoscopic sleeve gastrectomy with ileal interposition.
World J Surg. 2011;35(10):2238-44.
73.
Koopmans H, Sclafani A. Control of body weight by lower gut signals. Int J Obesity.
1981;5(5):491-5.
74.
Smithy W, Cuadros C, Johnson H, Kral J. Effects of ileal interposition on body weight
and intestinal morphology in dogs. Int J Obesity. 1986;10(6):453-60.
75.
Kotler DP, Koopmans H. Preservation of intestinal structure and function despite
weight loss produced by ileal transposition in rats. Physiol Behav. 1984;32(3):423-7.
76.
Chu KU, Tsuchiya T, Ishizuka J, Uchida T, Townsend Jr CM, Thompson JC. Trophic
response of gut and pancreas after ileojejunal transposition. Ann Surg. 1995;221(3):249-56.
77.
Tsuchiya T, Ishizuka J, Sato K, Shimoda I, Rajaraman S, Uchida T, Townsend CM Jr,
Thompson JC. Effect of ileojejunal transposition on the growth of the GI tract and pancreas in
young and aged rats. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 1995;50(3):M155-61.
78.
Menge H, Robinson J. Functional and structural characteristics of the rat intestinal
mucosa following ileo-jejunal transposition. Acta Hepatogastroenterol. 1978;25(2):150-4.
79.
Patriti A, Facchiano E, Annetti C, Aisa MC, Galli F, Fanelli C, Donini A. Early
improvement of glucose tolerance after ileal transposition in a non-obese type 2 diabetes rat
model. Obes Surg. 2005;15(9):1258-64.
80.
Strader AD, Vahl TP, Jandacek RJ, Woods SC, D’Alessio DA, Seeley RJ. Weight loss
through ileal transposition is accompanied by increased ileal hormone secretion and
synthesis in rats. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2005;288(2):E447-53.
81.
Patriti A, Aisa MC, Annetti C, Sidoni A, Galli F, Ferri I, Gullà N, Donini A. How the
hindgut can cure type 2 diabetes. Ileal transposition improves glucose metabolism and betacell function in Goto-kakizaki rats through an enhanced Proglucagon gene expression and Lcell number. Surgery. 2007;142(1):74-85.
82.
Pannacciulli N, Le DSNT, Salbe AD, Chen K, Reiman EM, Tataranni PA, Krakoff
J.Postprandial glucagon-like peptide-1 (GLP-1) response is positively associated with
changes in neuronal activity of brain areas implicated in satiety and food intake regulation in
humans. Neuroimage. 2007;35(2):511-7.
83.
Meier J, Gethmann A, Götze O, Gallwitz B, Holst J, Schmidt WE, Nauck MA.
Glucagon-like peptide 1 abolishes the postprandial rise in triglyceride concentrations and
lowers levels of non-esterified fatty acids in humans. Diabetologia. 2006;49(3):452-8.

64

84.
Nagell CF, Wettergren A, Ørskov C, Holst JJ. Inhibitory effect of GLP-1 on gastric
motility persists after vagal deafferentation in pigs. Scand J Gastroenterol. 2006;41(6):66772.
85.
Tolessa T, Gutniak M, Holst JJ, Efendic S, Hellström PM. Inhibitory effect of
glucagon-like peptide-1 on small bowel motility. Fasting but not fed motility inhibited via nitric
oxide independently of insulin and somatostatin. J Clin Invest. 1998;102(4):764-74.
86.
Farilla L, Hui H, Bertolotto C, Kang E, Bulotta A, Di Mario U, Perfetti R. Glucagon-like
peptide-1 promotes islet cell growth and inhibits apoptosis in Zucker diabetic rats.
Endocrinology. 2002;143(11):4397-408.
87.
Farilla L, Bulotta A, Hirshberg B, Li Calzi S, Khoury N, Noushmehr H, Bertolotto C, Di
Mario U, Harlan DM, Perfetti R. Glucagon-like peptide 1 inhibits cell apoptosis and improves
glucose responsiveness of freshly isolated human islets. Endocrinology. 2003;144(12):514958.
88.
Valverde I, Puente J, Martín-Duce A, Molina L, Lozano O, Sancho V, Malaisse WJ,
Villañueva-Peñacarrillo ML. Changes in glucagon-like peptide-1 (GLP-1) secretion after
biliopancreatic diversion or vertical banded gastroplasty in obese subjects. Obes Surg.
2005;15(3):387-97.
89.
De Paula AL, Macedo ALV, Prudente AS, Queiroz L, Schraibman V, Pinus J.
Laparoscopic sleeve gastrectomy with ileal interposition (―neuroendocrine brake‖) - pilot
study of a new operation. Surg Obes Relat Dis. 2006;2(4):464-7.
90.
Cummings DE, Shannon MH. Ghrelin and gastric bypass: is there a hormonal
contribution to surgical weight loss? J Clin Endocrinol Metab.2003;88(7):2999-3002.
91.
Strader AD, Woods SC. Gastrointestinal hormones and food intake.
Gastroenterology. 2005;128(1):175-91.
92.
Strader AD, Clausen TR, Goodin SZ, Wendt D. Ileal interposition improves glucose
tolerance in low dose streptozotocin-treated diabetic and euglycemic rats. Obes Surg.
2009;19(1):96-104.
93.
Baksheev L, Fuller PJ. Gene expression in the adapting small bowel after massive
small bowel resection. J Gastroenterol. 2006;41(11):1041-52.
94.
Thomson A, Wild G. Adaptation of Intestinal Nutrient Transport in Health and
Disease. Part I. Digest Dis Sci. 1997;42(3):453-69.
95.
Thomson A, Wild G. Adaptation of Intestinal Nutrient Transport in Health and
Disease. Part II. Digest Dis Sci. 1997;42(3):470-88.
96.
Ferraris RP, Carey HV. Intestinal transport during fasting and malnutrition. Annu Rev
Nutr. 2000;20(1):195-219.
97.
Drozdowski LA, Clandinin MT, Thomson AB. Morphological, kinetic, membrane
biochemical and genetic aspects of intestinal enteroplasticity. World J Gastroenterol.
2009;15(7):774-87.
98.
Sturm A, Layer P, Goebell H, Dignass AU. Short-bowel syndrome: an update on the
therapeutic approach. Scand J Gastroenterol. 1997;32(4):289-96.
99.
Wolvekamp M, Heineman E, Taylor R, Fuller P. Towards understanding the process
of intestinal adaptation. Digest Dis. 1996;14(1):59-72.
100. O’Connor TP, Lam MM, Diamond J. Magnitude of functional adaptation after intestinal
resection. Am J Physiol. 1999;276(5):R1265-75.
101. Tavakkolizadeh A, Whang EE. Understanding and augmenting human intestinal
adaptation: a call for more clinical research. J Parenter Enteral Nutr.2002;26(4):251-5.
102. Dowling R. Small bowel adaptation and its regulation. Scand J Gastroenterol.
1982;74:53-74.
103. Helmrath MA, VanderKolk WE, Can G, Erwin CR, Warner BW. Intestinal adaptation
following massive small bowel resection in the mouse. J Am Coll Surg. 1996;183(5):441-9.
104. Taylor RG, Beveridge DJ, Fuller PJ. Expression of ileal glucagon and peptide
tyrosine-tyrosine genes. Response to inhibition of polyamine synthesis in the presence of
massive small-bowel resection. Biochem J. 1992;286(Pt 3):737-41.
105. Jump DB, Clarke SD. Regulation of gene expression by dietary fat. Annu Rev Nutr.
1999;19(1):63-90.

65

106. Keelan M, Cheeseman CI, Clandinin MT, Thomson AB. Intestinal morphology and
transport after ileal resection in rat is modified by dietary fatty acids. Clin Invest Med.
1996;19(2):63-70.
107. Diamond JM, Karasov WH, Cary C, Enders D, Yung R. Effect of dietary carbohydrate
on monosaccharide uptake by mouse small intestine in vitro. J Physiol. 1984;349(1):419-40.
108. Ziegler TR, Mantell MP, Chow JC, Rombeau JL, Smith RJ. Gut adaptation and the
insulin-like growth factor system: regulation by glutamine and IGF-I administration. Am J
Physiol. 1996;271(5):G866-75.
109. Knop FK. Bile-induced secretion of glucagon-like peptide-1: pathophysiological
implications in type 2 diabetes? Am J PhysiolEndocrinol Metab. 2010;299(1):E10-3.
110. Chu ZL, Jones RM, He H, Carroll C, Gutierrez V, Lucman A, Moloney M, Gao H,
Mondala H, Bagnol D, Unett D, Liang Y, Demarest K, Semple G, Behan DP, Leonard J. A
role for beta-cell-expressed G protein-coupled receptor 119 in glycemic control by enhancing
glucose-dependent insulin release. Endocrinology. 2007;148(6):2601-9.
111. Hirasawa A, Tsumaya K, Awaji T, Katsuma S, Adachi T, Yamada M, Sugimoto Y,
Miyazaki S, Tsujimoto G. Free fatty acids regulate gut incretin glucagon-like peptide-1
secretion through GPR120. Nat Med. 2005;11(1):90-4.
112. Katsuma S, Hirasawa A, Tsujimoto G. Bile acids promote glucagon-like peptide-1
secretion through TGR5 in a murine enteroendocrine cell line STC-1. Biochem Biophys Res
Commun. 2005;329(1):386-90.
113. Whalley N, Pritchard L, Smith DM, White A. Processing of proglucagon to GLP-1 in
pancreatic alpha cells: is this a paracrine mechanism enabling GLP-1 to act on beta cells? J
Endocrinol. 2011;211(1):99-106.
114. Yi F, Brubaker PL, Jin T. TCF-4 mediates cell type-specific regulation of proglucagon
gene expression by -catenin and glycogen synthase kinase-3. J Biol Chem.
2005;280(2):1457-64.
115. Qandeel HG, Alonso F, Hernandez DJ, Madhavan S, Duenes JA, Zheng Y, Sarr MG.
Peptide absorption after massive proximal small bowel resection: Mechanisms of ileal
adaptation. J Gastrointest Surg. 2011;15(9):1537-47.
116. Brittan M, Wright N. The gastrointestinal stem cell. Cell Proliferat. 2004;37(1):35-53.
117. Sancho E, Batlle E, Clevers H. Live and let die in the intestinal epithelium. Curr Opin
Cell Biol. 2003;15(6):763-70.
118. Crosnier C, Stamataki D, Lewis J. Organizing cell renewal in the intestine: stem cells,
signals and combinatorial control. Nat Rev Genet. 2006;7(5):349-59.
119. May CL, Kaestner KH. Gut endocrine cell development. Mol Cell Endocrinol.
2010;323(1):70-5.
120. Rindi G, Leiter AB, Kopin AS, Bordi C, Solcia E. The ―normal‖ endocrine cell of the
gut: changing concepts and new evidences. Ann NY Acad Sci. 2004;1014(1):1-12.
121. Gutierrez-Aguilar R, Woods SC. Nutrition and L and K-enteroendocrine cells. Curr
Opin Endocrinol Diab Obes. 2011;18(1):35-41.
122. Lee CS, Kaestner KH. Development of gut endocrine cells. Best Pract Res Clin
Endocrinol Metab. 2004;18(4):453-62.
123. Moran GW, Leslie FC, Levison SE, McLaughlin JT. Review: Enteroendocrine cells:
Neglected players in gastrointestinal disorders? Therap Adv Gastroenterol. 2008;1(1):51-60.
124. Barker N, Van De Wetering M, Clevers H. The intestinal stem cell. Genes Dev.
2008;22(14):1856-64.
125. Barker N, Clevers H. Tracking down the stem cells of the intestine: strategies to
identify adult stem cells. Gastroenterology. 2007;133(6):1755-60.
126. Barker N, Van Es JH, Kuipers J, Kujala P, Van Den Born M, Cozijnsen M,
Haegebarth A, Korving J, Begthel H, Peters PJ, Clevers H. Identification of stem cells in
small intestine and colon by marker gene Lgr5. Nature. 2007;449(7165):1003-7.
127. Hoffman J, Kuhnert F, Davis CR, Kuo CJ. Wnts as essential growth factors for the
adult small intestine and colon. Cell cycle. 2004;3(5):554-7.

66

128. Sei Y, Lu X, Liou A, Zhao X, Wank SA. A stem cell marker-expressing subset of
enteroendocrine cells resides at the crypt base in the small intestine. Am J Physiol
Gastrointest Liver Physiol. 2011;300(2):G345-56.
129. Gerbe F, van Es JH, Makrini L, Brulin B, Mellitzer G, Robine S, Romagnolo B,
Shroyer NF, Bourgaux JF, Pignodel C, Clevers H, Jay P. Distinct ATOH1 and Neurog3
requirements define tuft cells as a new secretory cell type in the intestinal epithelium. J Cell
Biol. 2011;192(5):767-80.
130. Lai EC. Notch signaling: control of cell communication and cell fate. Development.
2004;131(5):965-73.
131. Ray WJ, Yao M, Mumm J, Schroeter EH, Saftig P, Wolfe M, Selkoe DJ, Kopan R,
Goate AM. Cell surface presenilin-1 participates in the -secretase-like proteolysis of Notch. J
Biol Chem. 1999;274(51):36801-7.
132. Jensen J, Pedersen EE, Galante P, Hald J, Heller RS, Ishibashi M, Kageyama R,
Guillemont F, Serup P, Madsen OD. Control of endodermal endocrine development by Hes1. Nat Genet. 2000;24(1):36-44.
133. van den Brink GR, de Santa Barbara P, Roberts DJ. Epithelial Cell Differentiation-a
Mather of Choice. Science. 2001;294(5549):2115-6.
134. Artavanis-Tsakonas S, Rand MD, Lake RJ. Notch signaling: cell fate control and
signal integration in development. Science. 1999;284(5415):770-6.
135. Åsa Apelqvist HL, Lukas Sommer PB, David JA, Tasuku Honjo MH, de Angelis UL.
Notch signalling controls pancreatic cell differentiation. Nature. 1999;400(6747):877-81.
136. Jenny M, Uhl C, Roche C, Duluc I, Guillermin V, Guillemot F, Jensen J, Kedinger M,
Gradwohl G. Neurogenin3 is differentially required for endocrine cell fate specification in the
intestinal and gastric epithelium. EMBO J. 2002;21(23):6338-47.
137. Lee CS, Perreault N, Brestelli JE, Kaestner KH. Neurogenin 3 is essential for the
proper specification of gastric enteroendocrine cells and the maintenance of gastric epithelial
cell identity. Genes Dev. 2002;16(12):1488-97.
138. Yang Q, Bermingham NA, Finegold MJ, Zoghbi HY. Requirement of Math1 for
secretory cell lineage commitment in the mouse intestine. Science. 2001;294(5549):2155-8.
139. Naya FJ, Huang HP, Qiu Y, Mutoh H, DeMayo FJ, Leiter AB, Tsai MJ. Diabetes,
defective pancreatic morphogenesis, and abnormal enteroendocrine differentiation in
BETA2/neuroD-deficient mice. Genes Dev. 1997;11(18):2323-34.
140. Shroyer NF, Wallis D, Venken KJT, Bellen HJ, Zoghbi HY. Gfi1 functions downstream
of Math1 to control intestinal secretory cell subtype allocation and differentiation. Genes Dev.
2005;19(20):2412-7.
141. Mori-Akiyama Y, van den Born M, van Es JH, Hamilton SR, Adams HP, Zhang J,
Clevers H, de Crombrugghe B. SOX9 is required for the differentiation of paneth cells in the
intestinal epithelium. Gastroenterology. 2007;133(2):539-46.
142. Katz JP, Perreault N, Goldstein BG, Lee CS, Labosky PA, Yang VW, Kaestner KH.
The zinc-finger transcription factor Klf4 is required for terminal differentiation of goblet cells in
the colon. Development. 2002;129(11):2619-28.
143. Shroyer NF, Helmrath MA, Wang VYC, Antalffy B, Henning SJ, Zoghbi HY. Intestinespecific ablation of mouse atonal homolog 1 (Math1) reveals a role in cellular homeostasis.
Gastroenterology. 2007;132(7):2478-88.
144. Schwitzgebel VM, Scheel DW, Conners JR, Kalamaras J, Lee JE, Anderson DJ,
Sussel L, Johnson JD, german MS. Expression of neurogenin3 reveals an islet cell precursor
population in the pancreas. Development. 2000;127(16):3533-42.
145. Mutoh H, Fung BP, Naya FJ, Tsai MJ, Nishitani J, Leiter AB. The basic helix–loop–
helix transcription factor BETA2/NeuroD is expressed in mammalian enteroendocrine cells
and activates secretin gene expression. Proc Natl Acad Sci USA. 1997;94(8):3560-4.
146. Huang HP, Liu M, El-Hodiri HM, Chu K, Jamrich M, Tsai MJ. Regulation of the
pancreatic islet-specific gene BETA2 (neuroD) by neurogenin 3. Mol Cell Biol.
2000;20(9):3292-307.
147. Jarriault S, Brou C, Logeat F, Schroeter EH, Kopan R, Israel A. Signalling
downstream of activated mammalian Notch. Nature. 1995; 377(6547):355-8.

67

148. Fujita Y, Cheung AT, Kieffer TJ. Harnessing the gut to treat diabetes. Pediatr
Diabetes. 2004;5(Suppl 2):57-69.
149. Cani PD, Hoste S, Guiot Y, Delzenne NM. Dietary non-digestible carbohydrates
promote L-cell differentiation in the proximal colon of rats. Br J Nutr. 2007;98(1):32-7.
150. Roberfroid M, Delzenne N. Dietary fructans. Annu Rev Nutr. 1998;18(1):117-43.
151. Ye DZ, Kaestner KH. Foxa1 and Foxa2 control the differentiation of goblet and
enteroendocrine L-and D-cells in mice. Gastroenterology. 2009;137(6):2052-62.
152. Das P, May CL. Expression analysis of the Islet-1 gene in the developing and adult
gastrointestinal tract. Gene Expr Patterns. 2011;11(3-4):244-54.
153. Gierl MS, Karoulias N, Wende H, Strehle M, Birchmeier C. The Zinc-finger factor
Insm1 (IA-1) is essential for the development of pancreatic cells and intestinal endocrine
cells. Genes Dev. 2006;20(17):2465-78.
154. Leonard J, Serup P, Gonzalez G, Edlund T, Montminy M. The LIM family transcription
factor Isl-1 requires cAMP response element binding protein to promote somatostatin
expression in pancreatic islet cells. Proc Natl Acad Sci USA. 1992;89(14):6247-51.
155. Sosa-Pineda B, Chowdhury K, Torres M, Oliver G, Gruss P. The Pax4 gene is
essential for differentiation of insulin-producing cells in the mammalian pancreas. Nature.
1997;386(6623):399-402.
156. St-Onge L, Sosa-Pineda B, Chowdhury K, Mansouri A, Gruss P. Pax6 is required for
differentiation of glucagon-producing cells in mouse pancreas. Nature. 1997;387(6631):4069.
157. Larsson LI, St-Onge L, Hougaard DM, Sosa-Pineda B, Gruss P. Pax 4 and 6 regulate
gastrointestinal endocrine cell development. Mech Develop. 1998;79(1-2):153-9.
158. Trinh DK, Zhang K, Hossain M, Brubaker PL, Drucker DJ. Pax-6 activates
endogenous proglucagon gene expression in the rodent gastrointestinal epithelium.
Diabetes. 2003;52(2):425-33.
159. Hill ME, Asa SL, Drucker DJ. Essential requirement for Pax6 in control of
enteroendocrine proglucagon gene transcription. Mol Endocrinol. 1999;13(9):1474-86.
160. Wen JH, Chen YT, Song SJ, Ding J, Gao Y, Hu QK, Feng RP, Liu YZ, Ren GC,
Zhang CY, Hong TP, Gao X, Li LS. Paired box 6 (PAX6) regulates glucose metabolism via
proinsulin processing mediated by prohormone convertase 1/3 (PC1/3). Diabetologia.
2009;52(3):504-13.
161. Tucker JD, Dhanvantari S, Brubaker PL. Proglucagon processing in islet and
intestinal cell lines. Regul Peptides. 1996;62(1):29-35.
162. Rouille Y, Westermark G, Martin SK, Steiner DF. Proglucagon is processed to
glucagon by prohormone convertase PC2 in alpha TC1-6 cells. Proc Natl Acad Sci USA.
1994;91(8):3242-6.
163. Fujita Y, Chui JWY, King DS, Zhang T, Seufert J, Pownall S, Cheung AT, Kieffer TJ.
Pax6 and Pdx1 are required for production of glucose-dependent insulinotropic polypeptide
in proglucagon-expressing L cells. Am J Physiol Endocrionol Metab. 2008;295(3):E648-57.
164. Oster A, Jensen J, Edlund H, Larsson LI. Homeobox gene product Nkx 6.1
immunoreactivity in nuclei of endocrine cells of rat and mouse stomach. J Histochem
Cytochem. 1998;46(6):717-21.
165. Desai S, Loomis Z, Pugh-Bernard A, Schrunk J, Doyle MJ, Minic A, McCoy E, Sussel
L. Nkx2. 2 regulates cell fate choice in the enteroendocrine cell lineages of the intestine. Dev
Biol. 2008;313(1):58-66.
166. Choi MY, Romer AI, Wang Y, Wu MP, Ito S, Leiter AB, Shivdasani RA. Requirement
of the tissue-restricted homeodomain transcription factor Nkx6. 3 in differentiation of gastrinproducing G cells in the stomach antrum. Mol Cell Biol. 2008;28(10):3208-18.
167. Beuling E, Baffour-Awuah NYA, Stapleton KA, Aronson BE, Noah TK, Shroyer NF,
Duncan SA, Fleet JC, Krasinski SD. GATA factors regulate proliferation, differentiation, and
gene expression in small intestine of mature mice. Gastroenterology. 2011;140(4):1219-29.
168. Battle MA, Bondow BJ, Iverson MA, Adams SJ, Jandacek RJ, Tso P, Duncan SA.
GATA4 is essential for jejunal function in mice. Gastroenterology. 2008;135(5):1676-86.

68

169. Bosse T, Piaseckyj CM, Burghard E, Fialkovich JJ, Rajagopal S, Pu WT, Krasinski
SD. Gata4 is essential for the maintenance of jejunal-ileal identities in the adult mouse small
intestine. Mol Cell Biol. 2006;26(23):9060-70.
170. Dusing MR, Wiginton DA. Epithelial lineages of the small intestine have unique
patterns of GATA expression. J Mol Histol. 2005;36(1):15-24.
171. Jin T, Drucker DJ. Activation of proglucagon gene transcription through a novel
promoter element by the caudal-related homeodomain protein cdx-2/3. Mol Cell Biol.
1996;16(1):19-28.
172. Drucker DJ, Jin T, Asa SL, Young TA, Brubaker PL. Activation of proglucagon gene
transcription by protein kinase-A in a novel mouse enteroendocrine cell line. Mol Endocrinol.
1994;8(12):1646-55.
173. Erwin CR, Falcone RA, Stern LE, Kemp CJ, Warner BW. Analysis of intestinal
adaptation gene expression by cDNA expression arrays. J Parenter Enteral Nutr.
2000;24(6):311-6.
174. Stern LE, Erwin CR, Falcone RA. cDNA microarray analysis of adapting bowel after
intestinal resection. J Pediatr Surg. 2001;36(1):190-5.
175. Schauer PR, Kashyap SR, Wolski K, Brethauer SA, Kirwan JP, Pothier CE, Thomas
S, Abood B, Nissen SE, Bhatt DL. Bariatric surgery versus intensive medical therapy in
obese patients with diabetes. N Engl J Med. 2012. Ahead of print. Available at:
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1200225.
176. Mingrone G, Panunzi S, De Gaetano A, Guidone C, Iaconelli A, Leccesi L, Nanni G,
Pomp A, Castagneto M, Ghirlanda G, Rubino F. Bariatric surgery versus conventional
medical therapy for type 2 diabetes. N Engl J Med. 2012. Ahead of print. Available at:
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1200111.

69

11. ANEXOS

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Súmula Curricular – Beneficiário
Pesquisador Responsável
João Luiz Moreira Coutinho de Azevedo
1. Formação
Ano
19611966
19671968
19881989
19891991
19982000
2010

Título ou atividade

Instituição

Graduação em Medicina

Universidade Federal de Alagoas – UFAL

Especialização em Residência
Médica em Cirurgia Geral
Mestrado em Técnica Operatória
e Cirurgia Experimental
Doutorado em Técnica Operatória
e Cirurgia Geral
Pós-Doutorado

Universidade Estadual de Ciências da Saúde de
Alagoas - UNCISAL
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP

Livre Docência

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP
Universidade de Lyon – UNIVLYON

2. Histórico profissional
Ano
19701970
19771977
19811981
19841989
19982000
19892010
19982010
1998atual
2010atual

2012atual

Posição Profissional
Chefe de Clínica Cirúrgica

Instituição
Santa Casa de Misericórdia de Penedo – SCMP

Professor e Chefe do Centro
Cirúrgico
Chefe de Pronto Socorro –
Cirurgia
Professor Auxiliar de Ensino

Faculdade Bandeirante de Medicina - FBM

Professor Associado

Universidade de Lyon – UNIVLYON

Professor de Graduação, PósGraduação e Especialização
Professor Associado

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP

Participação em Projetos,
Pesquisa e Desenvolvimento
Professor e Orientador
Permanente do Programa de
Pós-graduação em Medicina
Translacional
Professor Visitante

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP

Pronto Socorro São João Batista de Atibaia –
PSSJB
Universidade Federal de Alagoas – UFAL

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP

Instituto de Medicina Integral Professor
Fernando Figueira - IMIP
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3. Lista de publicações mais relevantes
3.1. Miyahira SA ; Azevedo, Joao ; Araujo E . Fuzzy obesity index (MAFOI) for obesity
evaluation and bariatric surgery indication. Journal of Translational Medicine (Online) , v. 9,
p. 134, 2011
3.2. Miguel, Gustavo Peixoto Soares ; Azevedo, João Luiz Moreira Coutinho ; Souza, Paulo
Henrique Oliveira et al.. Erosive Esophagitis after Bariatric Surgery: Banded Vertical
Gastrectomy versus Banded Roux-en-Y Gastric Bypass. Obesity Surgery , v. 21, p. 167172, 2011
Citado 2 vezes no
Citado 1 vez no
3.3. Barbalho-Moulim, Marcela Cangussu ; Soares Miguel, Gustavo Peixoto ; Pazzianotto
Forti, Eli Maria ; Castro César, Marcelo ; Azevedo, João Luiz Moreira Coutinho et al.
Silicone-Ring Roux-en-Y Gastric Bypass in the Treatment of Obesity: Effects of
Laparoscopic Versus Laparotomic Surgery on Respiration. Obesity Surgery , v. 21, p. 194199, 2011.
Citado 1 vez no
Citado 1 vez no
3.4. Costa, Dirceu ; Barbalho, Marcela Cangussu ; Miguel, Gustavo Peixoto Soares ; Forti,
Eli Maria Pazzianotto ; Azevedo, João Luiz Moreira Coutinho . The impact of obesity on
pulmonary function in adult women. Clinics (USP. Impresso) , v. 63, p. 719-724, 2008.
Citado 8 vezes no
Citado 4 vezes no
Citado 7 vezes no
3.5. Miguel, Gustavo Peixoto Soares ; Azevedo, João Luiz Moreira Coutinho; Gicovate Neto,
Carlos et al. Glucose homeostasis and weight loss in morbidly obese patients undergoing
banded sleeve gastrectomy: a prospective clinical study. Clinics (USP. Impresso) v. 64, p.
1093-1098, 2009.
Citado 4 vezes no
Citado 2 vezes no
Citado 3 vezes no
3.6. Azevedo, João Luiz Moreira Coutinho ; Azevedo, Otavio Cansanção ; Miyahira, Susana
Abe et al. Injuries caused by Veress needle insertion for creation of pneumoperitoneum: a
systematic literature review. Surgical Endoscopy , v. 23, p. 1428-1432, 2009.
Citado 15 vezes no
Citado 13 vezes no
3.7. Pedido de depósito de patente. Sistema difuso de suporte à decisão para
posicionamento da agulha de Veress na cavidade peritoneal durante o procedimento de
criação do peritônio artificial, com variáveis de entrada Volume e Pressão e variável de
saída Fluxo. Jun 2009.
3.8. Pedido de depósito de patente. Sistema de suporte à decisãobaseado na lógica FUZZY
para indicação de cirurgia bariátrica mediante índice (OBESINDEX) gerado pela associação
do teor de gordura com o índice de massa corporal. Set 2010.
3.9. Miguel GPS ; Carvalho PS ; Azevedo JLMC ; Zambrana ES ; Azevedo OC ; Abreu IW .
Can Bariatric or Metabolic Surgery Cure Type 2 Diabetes?. In: Colleen Croniger (Org.)
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Medical Complications of Type 2 Diabetes. 1 ed. New York: InTech Open Access publisher
of Scientific Books and Journals, 2011, p. 279-90. ISBN: 978-953-307-363-7. Disponível em:
http://www.intechopen.com/books/medical-complications-of-type-2-diabetes
3.10. Azevedo JLMC; Azevedo OC. Simulador em videocirurgia, 2008. Software interativo
para treinamento do procedimento de introdução da Agulha de Veress na cavidade
peritoneal do paciente, verificação de sua posição e insuflação do abdômen. Disponível em:
http://www.cirurgiaonline.med.br/simulador.htm
4. Lista de financiamentos à pesquisa vigentes
Título do Projeto
Repercussões orgânicas da
transposição ileal em ratos
com dismetabolismo glicídico
induzido por dieta

Número e Tipo
2011/05944-1
Auxílio à
Pesquisa

Agência
FAPESP

Vigência
Valor
07/06/2011 R$
a
158.130,65
07/06/2013

5. Lista de orientações em andamento
Tipo
Iniciação Científica
Doutorado

Quantidade
1
10

Pós-doutorado

1

Nome do Aluno
Rodrigo Yuzo Masuda
Fábio Okutani Kozu
Susana Miyahira
Gilmara Silva Aguiar Yamaguchi
Wellington Cardia
Cassio Jeronimo Machado de Barros
Paulo Roberto Martin
Ricardo Guatelli
Lucas Pedroso Fernandes Ferreira Leal
Linda Omar Alves Bernardes
Bianca Marigliani
Otávio Cansanção Azevedo

6. Indicadores quantitativos
Tipo
Livros Publicados
Artigos Completos Publicados em Periódicos
Total de Trabalhos (Web of Science)
Total de Citações (Web of Science)
Fator H
Capítulos de Livro Publicados
Orientações de Iniciação Científica (concluídas)
Orientações de Mestrado (concluídas)
Orientações de Doutorado (concluídas)
Trabalhos Completos Publicados em Anais de Congressos
Resumos Expandidos Publicados em Anais de Congressos
Resumos Publicados em Anais de Congressos
Softwares sem Registro de Patente

Quantidade
3
48
18
35
3
5
25
2
5
3
6
97
6
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7. Links
Link para página web MyResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/A-5090-2009
Link para página web Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2507285909783854
Link para homepage: http://www.cirurgiaonline.med.br/
8. Outras informações
8.1. Revisor de revistas científicas: Clinics (São Paulo), Open Acess, Diagnostic and
Therapeutic Endoscopy, Surgical Techniques Development.
8.2. Grupos de pesquisa CNPq certificados pela instituição: Videocirurgia (líder do
grupo); Cirurgia bariátrica e metabólica (líder do grupo).
8.3. Linhas de pesquisa em que atua: Avaliação do impacto social do ensino e da
pesquisa em Ciências da Vida; Videocirurgia: cicatrização dos tecidos nas intervenções
cirúrgicas e evolução das suturas e anastomoses do sistema digestório; Cirurgia bariátrica e
metabólica: repercussões orgânicas de técnicas operatórias; Videocirurgia: criação do
pneumoperitônio artificial para a realização de procedimentos videolaparoscópicos;
Videocirurgia: ensino de técnicas mediante realidade virtual; Cirurgia bariátrica e metabólica:
estudo comparativo entre técnicas operatórias; Técnicas de vídeo-laparoscopia;
Comparação entre as técnicas de colecistectomia vídeo-laparoscópica americana e
européia (francesa); Sistematização técnica para a ressecção de tumores extramucosos de
esôfago e estômago por videolaparoscopia; Sistematização técnica para as hernioplastias
videolaparoscópicas pela técnica totalmente extraperitoneal; Estudo comparativo da
miotomia de Heller com e sem válvula anti-refluxo associada; Elaboração de um sistema
informatizado para a simulação da técnica de hernioplastias hiatais em realidade virtual;
Sistematização técnica da fundocadioplastia de Nissen-Rossetti por acesso vídeolaparoscópico.
8.4. Principais títulos: Professor de cirurgia da UNIFESP/EPM; Professor visitante da
Faculdade de Medicina da Universidade de Lyon (França); Docente do Programa de Pósgraduação em Cirurgia e Experimentação; Membro Titular-Emérito de Cirurgia Geral do
Colégio Brasileiro de Cirurgiões; Título de Especialista em Cirurgia Geral pelo Colégio
Brasileiro de Cirurgiões; Membro Titular e Habilitado da SOBRACIL – Sociedade Brasileira
de Cirurgia Vídeolaparoscópica; Membro da European Association for Endoscopic Surgery
and other Interventional Techniques (EAAS); Diploma Interuniversitário de Laparoscopia
(França); Membro do Colégio Internacional de Cirurgiões; Membro da Associação LatinoAmericana de Cirurgia Endoscópica; Membro Titular da Sociedade de Cirurgia Bariátrica e
Metabólica.

84

Súmula Curricular - Pesquisador Associado
Ismael Dale Cotrim Guerreiro da Silva
1. Formação
Ano
1988
1991

Título ou atividade
Graduação em Medicina
Especialização em Residência
Médica em Oncologia

1994
1995
1998

Mestrado em Medicina
Doutorado em Medicina
Pós-doutorado

2005

Livre Docência

Instituição
Universidade de Mogi das Cruzes – UMC
Instituto do Câncer Arnaldo V. de
Carvalho/Faculdade de Ciências Médicas da
Santa Casa de São Paulo - FCMSCSP
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP
Fox Chase Cancer Center, Philadeplphia, PA,
USA
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP

2. Histórico profissional
Ano
2008atual
20102013

20112014
20112014
1998atual
1998atual
1998atual

1998atual

Posição Profissional
Pesquisador do Departamento de
Tocoginecologia
Coordenador do CT-Infra 2009
Estruturação da Rede de
Pesquisa Translacional
Multidisciplinar da UNIFESP
Coordenador do CT-Infra Novos
Campi da UNIFESP (Finep
04.11.0044.00 – Ref 1139/10)
Coordenador CT-Infra Finep
Rede Translacional (Finep
01.09.0508-00 – Ref 0761/10)
Professor de Ginecologia e
Biologia Molecular (Pósgraduação)
Professor de Ginecologia
(Graduação)
Diretor do Laboratório de
Ginecologia Molecular –
Departamento de
Tocoginecologia
Professor Adjunto

Instituição
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP

3. Lista de publicações mais relevantes
3.1. Pulchinelli Jr A; Massad Costa AM; Carvalho CV; Nogueira-se-Souza N; Andriollo A,
Haidar MA, Silva IDCG. Positive association of the hepatic lipase gene polymorphism
c.514C>T with estrogen replacement therapy. Lipids in Health and Disease, 10:197, 2011.
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3.2. Meneses, FGA ; Schnabel, B ; Silva, IDCG ; Alberto, FL ; Toma, L ; Nader, HB ; Lopes,
CC . Identification of the mutations associated with hereditary hyperferritinemia cataract
syndrome and hemochromatosis in a Brazilian family. Clinical Genetics, 79, 189-192, 2011 .
3.3. de Andrade, Maria C.C. ; Affonso, Regina ; Fernandes, Fernanda B. ; Febba, Andréia C.
; da Silva, Ismael D.C.G. ; Stella, Regina C.R. ; Marson, Odair ; Jubilut, Guita N. ; Hirata,
Izaura Y. ; Carmona, Adriana K. . Spectroscopic and structural analysis of somatic and Ndomain angiotensin I-converting enzyme isoforms from mesangial cells from Wistar and
spontaneously hypertensive rats. International Journal of Biological Macromolecules
47(2):238-43, 2010.
3.4. de Noronha SM ; Correa, Silvana Aparecida Alves ; Poletti EF ; Lopes DD ; Corrêa da
Silva C ; Sforça ML ; Shimuta, Suma Imura ; Zanchin NIT ; Nakaie CR ; Da Silva I .
Structural analysis of three peptides related to the transmambranic helix VI of AT1 receptor.
Neuropeptides, v. 44, p. 115-118, 2010.
3.5. Bonetti TCS ; Salomão, R ; Brunialti, M. K. ; DPAF Braga ; Silva ID . Cytokine and
hormonal profile in serum samples of patients undergoing controlled ovarian stimulation:
interleukin-1b predicts ongoing pregnancy. Human Reproduction v. 25, p. 2101-2106, 2010.
3.6. Barão MA ; Oliveira E ; GOMES, Mariano Tamura Vieira ; da Silva, I. D. ; Sartori MGF ;
Girao, M. J. B. C.; CASTRO, Rodrigo de Aquino . The role of MSP I CYP1A1 gene
polymorphism in the development of uterine fibroids. Fertility and Sterility, 94(7):2783-5,
2010.
3.7. Figueira, Rita C S ; Gomes, Luciana R ; Neto, Joao S ; Silva, Fabricio C ; Silva, Ismael D
C G ; Sogayar, Mari C . Correlation between MMPs and their inhibitors in breast cancer
tumor tissue specimens and in cell lines with different metastatic potential. BMC Cancer
(Online), v. 9, p. 20, 2009.
3.8. Sampaio, Maria D.D. ; Jarmy-Di Bella, Zsuzsanna I.K. ; da Silva, Ismael D.C.G. ;
Santos, Elaine T. ; de Souza, Naiara C. ; Zucchi, Eliana V.M. ; Simões, Manuel de J. ; Girão,
Manoel J.B.C. ; Sartori, Marair G.F. . Isoflavone regulates Vascular Endothelial Growth
Factor Expression in urinary tract of castrated rats. Maturitas 62(3):317-20, 2009.
3.9. SANTOS, Nelly Beatriz Modós ; FOCCHI, José ; VILLANOVA, Fabiola Elizabeth ;
Andrade, Priscila Maria de ; RIBALTA, Julisa C Lascasas ; OTSUKA, Audrey Yumi ; da
Silva, Ismael D.C.G. . Epstein-Barr virus detection in invasive and pre-invasive lesions of the
uterine cervix. Oncology Reports, v. 21, p. 403-405, 2009.
3.10. Alves Correa, S. A. ; Ribeiro de Noronha, S. M. ; Nogueira-de-Souza, N. C. ; Valleta de
Carvalho, C. ; Massad Costa, A. M. ; Juvenal Linhares, J. ; Vieira Gomes, M. T. ; Guerreiro
da Silva, I. D. C. . Association between the angiotensin-converting enzyme
(insertion/deletion) and angiotensin II type 1 receptor (A1166C) polymorphisms and breast
cancer among Brazilian women. JRAAS. Journal of the Renin-Angiotensin-Aldosterone
System, v. 10, p. 51-58, 2009.
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4. Lista de financiamentos à pesquisa vigentes
Título do Projeto
Possível
modulação
farmacológica e bioquímica
de células tronco mamárias
por componentes do sistema
renina angiotensina
Perfil proteômico de fluido
folicular,
células
da
granulosa e meio de cultivo
embrionário de pacientes
submetidas a ciclos de
fertilização
in
vitro:
identificação
de
fatores
envolvidos na qualidade
oocitária
Identificação de miRNAs
diferencialmente expressos
em endometriose, leiomioma
do útero e adenocarcinoma
do endométrio tipo I
Estudo do controle do ciclo
celular de culturas primárias
de endométrio de mulheres
com e sem encometriose,
após
transfecção
com
vetores
de
expressão
contendo o polimorfismo
Progins do gene do receptor
de progesterona

Número e Tipo
2011/10516-9
Aux. Pesquisa

Agência
FAPESP

Vigência
01/09/11
a
31/08/13

Valor
R$
192.410,98

2010/51873-6
Aux Pesquisa

FAPESP

01/06/11
a
31/05/13

R$
48.806,00

2010/51756-0
Aux Pesquisa

FAPESP

01/08/11
a
31/07/13

R$
188.809,80

2010/50409-4
Aux Pesquisa

FAPESP

01/11/10
a
31/10/12

R$
260.194,69

5. Lista de orientações em andamento
Tipo

Quantidade

Mestrado

4

Doutorado

2

Pós-doutorado

7

Jovem Pesquisador

1

Nome do Aluno
Claudia Regina Cinti,
Gabriela Cecato,
Cheryl Alecrim,
Leandro Dalpino
Beatriz Schnabel,
Marcos Azevedo Jr.
Cristiva Valletta de Carvalho,
Giovana Gonçalves,
Tatiana de Carvalho Bonetti,
Paulo D’Amora,
Flávia Roche Lattini,
Jerônimo Pereira de França,
Samuel M. R. Noronha.
Silvana Aparecida A. Correa-Noronha
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6. Indicadores quantitativos
Tipo
Livros Publicados
Artigos (Papers – peer reviewed)
Capítulos de Livro
Orientações de Mestrado (concluídas)
Orientações de Doutorado (concluídas)

Quantidade
02
108
19
25
38

7. Link
Link para página MyCitation (Google Scholar):
http://scholar.google.com.br/citations?hl=pt-BR&user=_wp27bgAAAAJ
8. Outras informações
8.1. Revisor de Revistas Científicas: European Journal of Cancer, Human Reproduction,
Human Immunology, Annals of Surgical Oncology, European Journal of Obstetrics,
Gynecology and Reproductive Biology, Fertility and Sterility, Clinics (São Paulo),
International Journal of Cancer, American Journal of Obstetrics and Gynecology,
International Journal of Gynecological Cancer, Journal of Diagnostic Cytopathology, PLoS
ONE.
8.2. Membro do Corpo Editorial: Brazilian Journal of Medical and Biological Research.
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Súmula Curricular – Pesquisador Associado
Valderez Bastos Valero-Lapchik
1. Formação
Ano
1977
1984
1987

2002

Título ou atividade
Graduação
em
Ciências
Biomédicas
Mestrado em Biologia Molecular
– Departamento de Biofísica
Especialização/Aperfeiçoamento
em Ciências de Animais de
Laboratório
Doutorado
em
Biologia
Molecular

Instituição
OSEC/Universidade de Santo Amaro - UNISA
Universidade Federal de São Paulo
UNIFESP
Institute Animal Technology – Oxford, UK

–

Universidade
UNIFESP

–

Federal

de

São

Paulo

2. Histórico profissional
Ano
19842011
19902009
20102012

Posição Profissional
Coordenação do Laboratório
de Experimentação Animal do
INFAR
Professor Visitante

Instituição
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP

Colégio Brasileiro de Experimentação Animal COBEA
Presidente
da
Sociedade Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de
Brasileira de Ciência em Laboratório – SBCAL
Animais de Laboratório –
SBCAL
2012- em Professor
Afiliado
do Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP
análise
Departamento de Bioquímica
3. Lista de publicações mais relevantes
3.1. InghamSJM; Pochini, AC.; Oliveira, DA.; Lisboa BC; Valero-Lapchik, VB.; Ferreira, AM.;
Abdalla, RJ.; Moisés Cohen; Sang Won Han. Bupivacaine Injection Leads to Muscle Force
Reduction and Histologic Changes in a Murine Model. Archives of Physical Medicine and
Rehabilitation 29:1771-1774, 2011.
3.2. Daisy Maria Bentes de Paula; Valderez Bastos Valero-Lapchik; Edgar Julian ParedesGamero; Sang Won Han. Therapeutic ultrasound promotes plasmid DNA uptake by clathrinmediated endocytosis.The Journal of Gene Medicine 13:392-401, 2011.
3.3. C T Lopes, D M B de Paula; P M Cury; V B Valero Lapchik; V Bueno. Leishmania
(Leishmania) amazonensis Infection in Mice Treated With FTY720.Transplantation
Proceedings 42: 578-581, 2010.
3.4. Chester Bittencourt Sacramento; Vanessa Dionísio Cantagalli; Mariana Grings;
Leonardo Pinto Carvalho; José Carlos Costa Baptista Silva; Abram Beutel; Cassia Toledo
Bergamaschi; Ruy Ribeiro Campos; Jane Zveiter Moraes; Christina Maeda Takiya; Vívian
Yochiko Samoto; Radovan Borojevic; Flávia Helena da Silva; Nance Beyer Nardi; Hans
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Fernando Dohmann; Hamilton Silva Junior; Valderez Bastos Valero; Sang Won
Han.Granulocyte-macrofage colony-stimulating factor gene based therapy for acute limb
ischemia in a mouse model. The Journal of Gene Therapy 11: 345-353, 2009.
3.5. Rubens H. Bollos; Mary U. Nakamura; Valderez Bastos Valero-Lapchik; Estala M H F
Bevilacqua; Mariangela Correa; Silvia Daher; Marcia M Ishigai; Mirian G Jasiulioni.
Metastatic melanoma positively influences pregnancy oucome in a mouse model: could a
deadly tumor support embryo life? Clinical & Experimental Metastasis 25:65-73, 2008.
3.6. TANAKA, A. K. ; VALERO-LAPCHIK, V. B. ; TAKAHASHI, H. K. ; STRAUS, A. H.
Inhibition of Leishmania (Leishmania) amazonensis growth and infectivity by aureobasidin A.
Journal of Antimicrobial Chemotherapy , v. 59, p. 487-492, 2007.
3.7. PINTO DE CARVALHO, L. ; TAKESHITA, D. ; CARRILO, B. ; GARCIA LISBÔA, B. C.
; MOLINA, G. C. ; BEUTEL, A. ; YASUMURA, E. ; TAKIYA, C. M. ; VALERO-LAPCHIK, V.
B. ; RIBEIRO DE CAMPOS, R. JR. ; DOHMANN, H. F. ; HAN, S. W. . Hydrodynamicsand ultrasound-based transfection of heart with naked plasmid DNA.. Human Gene
Therapy , v. 12, p. 1233-1243, 2007.
3.8. STRAUS, A. H. ; VALERO-LAPCHIK, V. B. ; TAKIZAWA, C. M. ; LEVERY, S. B. ;
TOLEDO, M. S. ; SUZUKI, E. ; SALYAN, M .E. K. ; HAKOMORI, S. ; BARBIERI, C. L. ;
TAKAHASHI, H. K. . Glycosphingolipid antigens from Leishmania (L.) amazonensis
amastigotes. Binding of anti-glycosphingolipid monoclonal antibodies in vitro and in vivo.
Brazilian Journal of Medical and Biological Research , v. 30, p. 395-399, 1997.
3.9. SHIMUTA, S. I. ; NOUAILHETAS, V. B. ; VALERO, V. B. ; PAIVA, A. C. M. ; PAIVA, T.
B. . Effect of Sodium concentration and atropine on the contractile response of the guineapig ileum to potassium ions. European Journal of Pharmacology , v. 394, p. 186-190,
1982.
4. Lista de financiamentos à pesquisa vigentes
Título do Projeto
Especialização na Ciência de Animais
de
Laboratório,
Institute
Animal
Technology – formação de Recursos
Humanos, 3 meses, Coordenação:
Keith G Millican, Coordenador da
Animal Facilities do John Radcliffe
Hospital, Oxford, UK.
Infra-Estrutura e Viabilização do
Labortório de Experimentação Animal
no Instituto de Farmacologia e Biologia
Molecular – INFAR da UNIFESP
Manual para Técnicos de Biotério
Programa Emergencial de Apoio a
Recuperação e Modernização de
Laboratório de Experimentação Animal
do INFAR / UNIFESP
Cuidados e Manejo de Animais de
Laboratório

Número e
Tipo
Bolsa

Agência
FAPESP/
Conselho Britânico

Vigência
1987
(3
meses)

Executora

Fundação
do Brasil

Banco 1989

Auxílio
Auxílio

Finep
FAPESP

Auxílio

SERCON Ind Com 2009
Apar Med Ltda

1990
19951997
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5. Lista de orientações em andamento (sem bolsa)
Tipo
Doutorado
Mestrado

Quantidade
2
1

6. Indicadores quantitativos
Tipo
Livros Publicados
Artigos Completos Publicados em Periódicos
Capítulos de Livro Publicados
Orientações de Graduação
Orientações de Mestrado (concluídas)
Orientações de Doutorado (concluídas)
Resumos Publicados em Anais de Congressos

Quantidade
1
9
1
4
3
1
21

7. Link
Lattes: http://lattes.cnpq.br/3095852467503322
8. Outras informações
8.1. Revisor de Revistas Científicas: Comparative Medicine (USA).
8.2. Consultora ad hoc: Conselho Nacional para Experimentação Animal – CONCEA /
MCTI.
8.3. Livros Publicados:
8.3.1. Cuidados e Manejo de Animais de Laboratório. Ed. Valderez Bastos Valero Lapchik,
Vania Gomes Moura Mattaraia, Gui Mi Ko. São Paulo. Atheneu, v. 1 p.708, 2009.
8.3.2. Manual para Técnicos de Biotério (primeiro em língua portuguesa) Finep / EPM. ED.
Hanna A. Rotschild. Capítulo Instalações e Equipamentos, 1990.
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Súmula Curricular - Pesquisador Associado
Maria Teresa de Seixas Alves
1. Formação
Ano
1988

Título ou atividade
Graduação em Medicina

1991
1994

Especialização em Residência
Médica em Anatomia
Mestrado em Patologia

1998

Doutorado em Patologia

2007

Livre Docência

Instituição
Universidade Federal de Uberlândia –
UFU
Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP

2. Histórico profissional
Ano
19911994
19921998
19982000
19992002
20022008
1994atual
1994atual
1995atual
2008atual
1994atual

Posição Profissional
Médico Patologista
Médico Citopatologista
Representante do Departamento
de Patologia
Vice-chefe de Disciplina de
Anatomia Patológica Geral,
Sistêmica, Forense e Bioética
Chefe de Disciplina de Anatomia
Patológica Geral, Sistêmica,
Forense e Bioética
Plantonista do Departamento de
Patologia
Professor de Oncologia
Pediátrica (Patologia/Graduação)
Chefe do Laboratório de ImunoHistoquímica
Chefe do Departamento de
Patologia
Professor Adjunto

Instituição
Prefeitura Municipal de São Paulo –
PMSP
Instituto Adolfo Lutz – IAL
Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP
Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP

3. Lista de publicações mais relevantes
3.1. Toledo, Sílvia Regina Caminada ; Zago, Marco Antonio ; Oliveira, Indhira Dias ;
Okamoto, Oswaldo Keith ; SEVERINO, P. ; VÊNCIO, R. Z. N. ; TESSER-GAMBA, F. ;
PROTO-SIQUEIRA, R. ; DA SILVA JR, W. A. ; MOREIRA-FILHO, C. A. ; DALLA TORRE, C.
A. ; ALVES, M. T. S. ; GARCIA FILHO, R. J. ; SIMPSON, A. J. G. ; PETRILLI, A. S. . Insights
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on prame and osteossarcoma by means of gene expression profiling. Journal of Orthopaedic
Science (Print) , v. 16, p. 458-466, 2011.
3.2. ANDREA, C. E. ; PETRILLI, A. S. ; GARCIA FILHO, R. J. ; BLEGGI-TORRES, L. F. ;
ALVES, M. T. S. . Large and round tumor nuclei in osteossarcoma: good clinical outcome.
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, v. 04, p. 169-174, 2011.
3.3. Pochini, Alberto de Castro ; Ejnisman, Benno ; ALVES, M. T. S. ; UYEDA, L. F. ;
NOUAILHETAS, V. L. A. ; HAN, S. W. ; COHEN, M. ; ALBERTONI, W. M. . Overuse of
training increases mechanoreceptors in supraspinatus tendon of rats SHR. Journal of
Orthopaedic Research , p. n/a-n/a, 2011.
3.4. LUCATTO, S. C. ; Guilherme, A ; DIB, L. L. ; Segretto, Helena ; ALVES, M. T. S. ;
GUMIEIRO, E. H. ; JAHN, R. S. ; LEITE, R. A. . Effects of ionizing radiation on bone
neoformation: histometric study in wistar rats tibiae. Acta Cirurgica Brasileira (Impresso) ,
v. 26, p. 475-480, 2011.
3.5. MIIJI, L. N. O. ; PETRILLI, A. S. ; DI CESARE, S. ; ODASHIRO, A. N. ; BURNIER JR, M.
N. ; TOLEDO, S. R. C. ; GARCIA FILHO, R. J. ; ALVES, M. T. S. . C-kit expression in human
osteosarcoma and in vitro assays. International Journal of Clinical and Experimental
Pathology, v. 04, p. 775-781, 2011.
3.6. Pakos, Emilios E. ; Nearchou, Andreas D. ; PETRILLI, A. S. ; GARCIA FILHO, R. J. ;
MACEDO, C. R. P. D. ; ALVES, M. T. S. ; CRIPE, T. P. ; IOANNIDIS, J. P. A. . Prognostic
factors and outcomes for osteosarcoma: An international collaboration. European Journal of
Cancer , v. 4, p. Epub ahead of p, 2009.
3.7. MASRUHA, M. R. ; MARQUES, C. M. ; VILANOVA, C. P. ; ALVES, M. T. S. ; PERES,
M. F. P. ; RODRIGUES, M. G. . Drug induced pseudolymphoma secondary to ethosuximide.
Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry , v. 76, n. 1610, p. 1610, 2005
3.8. KERBAUY, F. R. ; COLLEONI, G. W. B. ; SAAD, S. T. O. ; SILVA, M. R. ; ALVES, A.
C. ; AGUIAR, K. ; ALBUQUERQUE, D. ; KORBAG, J. ; ALVES, M. T. S. . Detection and
possible prognostic relevance of p53 gene mutations in diffuse large B-cell lymphoma. An
analysis of 51 cases and review of the literature. Leukemia and Lymphoma , v. 45, p.
2071-2078, 2004.
3.9. BERNARDES JR, J. R. ; ALVES, M. T. S. ; GEBRIM, L. H. . The effect of tamoxifen on
the proliferative activity of fibroadenomas. Int J Gynaecol Obstet, v. 77, n. 2, p. 155-156,
2002.
3.10. CHALITA, M. C. C. ; MATERA, J. M. ; ALVES, M. T. S. ; LONGATTO FILHO, A. .
Nonaspiration fine needle cytology and its histologic correlation in canine skin and soft tissue
tumors. Analytical and Quantitative Cytology and Histology, v. 23, n. 6, p. 395-399, 2001.

4. Lista de financiamentos à pesquisa vigentes
Nada consta.
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5. Lista de orientações em andamento

Mestrado

Tipo

Quantidade
4

Doutorado

2

Nome do Aluno
Marcos Antonio Arruda Souto
Mirella Perrucccio Soler
Evelise Fátima Souza Cordeiro.
Meire Maman Fracher Abramoff
Paulo Ricardo de Oliveira Bersano
Lucimar Retto da Silva de Avó

6. Indicadores quantitativos
Tipo
Artigos (Papers – peer reviewed)
Capítulos de Livro
Resumos Publicados em Anais de Congressos
Resumos Publicados em Anais de Congressos (artigos)
Orientações de Mestrado (concluídas)
Orientações de Doutorado (concluídas)
Orientações de Iniciação Científica

Quantidade
75
5
104
22
27
17
3

7. Link
Link para a página do Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0357765137541523
8. Outras informações
8.1. Revisor de Revistas Científicas: Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial
(Impresso) e Revista da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica.
8.2. Prêmios e Títulos:
2004

Prêmio na categoria "Melhor Tema Livre", intitulado: Estudo Experimental da
Inervação do Menisco Humano, Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho.

2003

Prêmio de Melhor Trabalho: An comparative experimental study of safety anatomic
area for percutaneous biopsy by transpedicular and paravertebral technique guided
by radioscopy in vertebral column of cadavers, International Society of Limb
Salvage.

2003

Prêmio na categoria "Pesquisa", com o trabalho intitulado: Estudo Experimental da
Inervação do Menisco Humano, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.

2001

2o. Melhor Trabalho Pôster- Estudo radiográfico e anatomo-patológico do fêmur de
coelhos submetidos à fixação transfisária com pino de polietileno bioabsorvível, XV
Prêmio Pereira Barreto.

1999

Menção Honrosa com o trabalho intitulado Topical use of CsA: possible role of CsA
in apoptosis p53 expression, and glycosphingolipid profile, Disciplina de Técnica
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Operatória e Cirurgia Experimental.
1999

Vencedor do Prêmio João Sampaio Góes Júnior com o trabalho: Avaliação ImunoHistoquímica do Antígeno Nuclear de Proliferação Celular (PCNA) e dos Receptores
de Estrógeno e Progesterona no Carcinoma de Mama Estadio II, I Fórum Nacional
de Pesquisas Escola Brasileira de Mastologia.

1998

Prêmio de melhor tema livre, XXV Jornada Goiana de Ginecologia e Obstetrícia I
Jornada Internacional de Ginecologia e Obstetrícia.

1998

Prêmio José Baptista da Silva Neto 4º Lugar- Menção honrosa, XI Congresso
Brasileiro de Mastologia Foz do Iguaçu.

1998

2o. Lugar do Prêmio Jovem Ortopedista pelo Trabalho: Estudo da vascularização do
Menisco Humano, XXXI Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia.

1998

4o. Lugar - Menção Honrosa, Prêmio José Baptista da Silva Neto, com o trabalho:
Avaliação dos hormônios sexuais femininos e da cinética celular do lóbulo mamário
de mulheres tratadas com tamoxifeno na pré menopausa, Sociedade Brasileira de
Mastologia, durante o XI Congresso Brasileiro de Mastologia.

1997

1º lugar com o trabalho Estudo da Cinética do Lóbulo mamário no Ciclo Menstrual
utilizando marcadores de proliferação celular (PCNA e M1B1) e Citometria Digital,
Fundação BYK.

1993

Especialista em Anatomia Patológica, Sociedade Brasileira de Patologistas.

1993

Especialista em Patologia, Associação Médica Brasileira.

1991

Menção Honrosa pelo trabalho: Hemangioma cavernoso intra-craniano, Colégio
Interamericano de Radiologia.
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Súmula Curricular – Pesquisador Associado
Doutoranda - Bianca Marigliani
1. Formação
Ano
20042007
20042007
20092010
20112012
2012atual

Título ou atividade
Graduação
em
Ciências
Biológicas – Bacharelado
Graduação
em
Ciências
Biológicas – Licenciatura
Especialização
em
Biologia
Molecular Aplicada às Áreas
Huamana, Animal e Vegetal
Mestrado
em
Ciências
Biotecnologia
Doutorado
em
Medicina
Translacional
(matrícula
em
andamento)

Instituição
Universidade Ibirapuera – UNIb
Universidade Ibirapuera – UNIb
Universidade São Judas Tadeu – USJT
Universidade de São Paulo – USP
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP

2. Histórico profissional
Ano
20102011
20102012
20112012
2012atual
2012atual

Posição Profissional
Estagiária do Laboratório de
Genética
Colaboradora dos Projetos de
Pesquisa do Laboratório de
Genética
Mestranda em
Biotecnologia
(bolsista CAPES)
Doutorado
em
Medicina
Translacional
(bolsa FAPESP a requerer)
Membro do Grupo de Pesquisa
em
Cirurgia
Bariátrica
e
Metabólica

Instituição
Instituto Butantan - IBu
Instituto Butantan - IBu

Instituto Butantan - IBu e Universidade de São
Paulo - USP
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP

Grupo de Pesquisa CNPq certificado pela
UNIFESP

3. Lista de publicações mais relevantes
3.1. Marigliani, B; Kavati, EA.; Sakauchi, D; Oliveira HB; Canali RA; Armbruster-Moraes, E;
Muller M; Cianciarullo AM. Intracellular Distribution of HPV16 L1 and L2 Capsid Proteins in
Transfected Human Cells. 2011 (Trabalho nº 16807, apresentado no XXIII Congresso da
Sociedade Brasileira de Microscopia e Microanálise).
3.2. Marigliani, B; Érika AK; Sakauchi, D; Oliveira HB; Canali RA; Armbruster-Moraes, E;
Muller M; Cianciarullo, AM. Ultrastructural mapping of HPV16 capsid proteins in transfected
human epithelial cells. 2011. (Trabalho apresentado na XIII Reunião Científica Anual do
Instituto Butantan).
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3.3. EA Kavati; B, Marigliani ; E Armbruster-Moraes; AM Cianciarullo. Desenvolvimento de
Vacina Profilática e Terapêutica contra o Papilomavírus Humano e o Câncer Anogenital.
2010. (Trabalho apresentado no 4º ENIFarMed – Encontro Nacional de Inovação de
Fármacos e Medicamentos).
3.4. Marigliani, Bianca; Azevedo, Joao-Luiz; Leal, Lucas; Silva, Ismael; Lapchick, Valderez;
Han, Sang; Neves, Karina; Bernardes, Linda; Yamaguchi, Gilmara; Cardia, Wellington;
Borborema, Jose; Azevedo, Joao; Azevedo, Otavio; Miguel, Gustavo. Isolated ileal
interposition in enteroendocrine L cells differentiation. Nature Precedings, v. 2011, p. 6614.2,
2011. doi:10.1038/npre.2011.6614.2
3.5. Leal, Lucas; Azevedo, Joao Luiz; Aguiar-Yamaguchi, Gilmara; Cardia, Wellington;
Marigliani, Bianca; Neves, Karina; Lourenço, Paolo; Carlini, Marcelo; Azevedo, Joao;
Azevedo, Otávio; Ko, Gui; Miguel, Gustavo; Lapchick, Valderez. Organic consequences of
ileal transposition in rats with diet-induced obesity. Nature Precedings, v. 2011, p. 6122.1,
2011.
doi:10.1038/npre.2011.6122.1
Available
from
Nature
Precedings
<http://dx.doi.org/10.1038/npre.2011.6122.1> (2011)
3.6. Azevedo, João-Luiz; Hirata, Aparecida; Rocha, Rudy; Leal, Lucas; Borborema, JoséFrancisco; Marigliani, Bianca; Azevedo, João-Luiz; Bernardes, Linda; Azevedo, Otavio;
Miguel, Gustavo; Aguiar-Yamaguchi, Gilmara; Azevedo, João-Luiz; Carlini, Marcelo;
Lourenco, Paolo; Cardia, Wellington; Neves, Karina; Alves, Maria. Structural changes in
intestinal enteroendocrine cells after ileal interposition in normal rats. Nature Precedings, v.
2011, p. 6683.1, 2011. doi:10.1038/npre.2011.6683.1
3.7. Hypolito, Octavio; Azevedo, Joao-Luiz; Miyahira, Susana; Scarpelli, Fabiana; Becker
Junior; Otavio, Machado Afonso; Azevedo, Otavio; Azevedo, Glicia; Marigliani , Bianca;
Borborema, Jose; Bernardes, Linda and Miguel, Gustavo. Relationship of arterial and
exhaled CO2 during elevated artificial pneumoperitoneum pressure for introduction of the
first
trocar.
hdl:10101/npre.2011.6538.1
Available
from
Nature
Precedings
<http://hdl.handle.net/10101/npre.2011.6538.1> (2011)
3.8. Hypolito, Octavio; Azevedo, Joao-Luiz; Gama, Fernanda; Azevedo, Otavio; Becker
Junior; Otavio, Machado, Afonso; Miyahira, Susana; Azevedo, Glicia; Marigliani, Bianca;
Borborema , José; Bernardes, Linda and Miguel, Gustavo. Invasive monitoring of the clinical
effects of high intra-abdominal pressure for insertion of the first trocar. Available from Nature
Precedings <http://hdl.handle.net/10101/npre.2011.6536.1> (2011)
4. Lista de financiamentos à pesquisa vigentes
Nada consta.
5. Lista de orientações em andamento
Nada consta.
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6. Indicadores quantitativos
Tipo
Bolsa de Mestrado (CAPES)
Trabalhos Apresentados em Congressos
Capítulos de Livro (em execução)
Resumos Publicados

Quantidade
1
3
1
5

7. Links
Link para página web MyResearcherID:
http://scholar.google.com.br/citations?user=6h6VI_oAAAAJ
Link para página web Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3094233275446444
Link para grupo de pesquisa CNPq:
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=006240109LVC6F
8. Outras informações
8.1. Linhas de pesquisa em que atua: Desenvolvimento de vacina recombinante profilática
e terapêutica contra o HPV e o câncer anogenital; Produção de partículas semelhantes ao
HPV16 para avaliação da resposta imunológica em animais; Cirurgia bariátrica e metabólica:
repercussões orgânicas de técnicas operatórias.
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PARQUE DE EQUIPAMENTOS
FAPESP: Solicitação de auxílio à Pesquisa (Regular)
Título: Interposição ileal isolada na diferenciação de células L enteroendócrinas
Responsável: João Luiz Moreira Coutinho de Azevedo
1. Laboratório de Experimentação Animal
Instituto de Farmacologia e Biologia Molecular da Universidade Federal de São Paulo –
InFar-UNIFESP.
Rua Três de Maio, 100 Térreo Vila Clementino, São Paulo-SP CEP 04044-020
Telefones: 5576-4441 e-mail: valero.valderez@unifesp.br
Responsáveis: Profa. Dra. Valderez Bastos Valero Lapchick e Profa. Gui Mi Ko
1.1 Sala de cirurgia

Fig 1. Sala cirúrgica
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1.2 Microscópio cirúrgico

Fig 2. Microscópio cirúrgico

1.3 Balança comum

Fig 3. Balança comum Filizola
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1.4 Refrigerador comum

Fig 4. Refrigerador comum Consul

1.5 Albergue pós-operatório

Fig 5. Albergue pós-operatório – Estante ventilada Alesco.
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1.6 Cabine de segurança biológica para procedimentos assépticos

Fig 6. Cabine de segurança biológica

1.7 Sistema de filtragem de água

Fig 7. Sistema de filtragem de água
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1.8 Criostato

Fig 8. Criostato

1.9 Contensor, banho-Maria, balança digital e microscópio

Fig 9. Contensor, banho-Maria, balança digital e microscópio
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2. Laboratório de Ginecologia Molecular
Departamento de Tocoginecologia, Universidade Federal de São Paulo – UNIFESPRua
Pedro de Toledo, 781 4º e 5° andares Vila Clementino, São Paulo-SP CEP 04039-032
Telefone: 5579-1534 e-mail: Ismael.dale@gmail.com
Responsável: Prof. Dr. Ismael Dale Cotrim Guerreiro da Silva
2.1. Termociclador (Perkin Elmer e MJ Research)
2.2. Termociclador tempo real modelo 7500 Fast PCR (Applyied Biosystems)

Fig. 10. Termociclador tempo real

2.3. Duas cubas de eletroforese horizontal
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2.4. Fonte para eletroforese Loccus

Fig. 11. Fonte para eletroforese

2.5. Dois microscópios de luz das marcas Zeiss e Olympus
3. Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular
Instituto de Farmacologia e Biologia Molecular da Universidade Federal de São Paulo –
InFar-UNIFESP
Rua Três de Maio, 100 5º e 6º andares Vila Clementino, São Paulo-SP
CEP 04044-020 Telefone: 5576-4441 Responsável: Prof. Cleide
3.1. Banho-maria

Fig. 12. Banho-Maria
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3.2. Uma ultracentrífuga

Fig 13. Ultracentrífuga Sorvall® Legend MACH1.6R

3.3. Uma balança

Fig 14. Uma balança
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3.4. Um freezer -80°C
3.5. Uma centrífuga

Fig 15. Centrífuga Eppendorf® Centrifuge 5415R

3.6. Geladeira (4ºC) e freezer (-20ºC) comum

Fig 16. Geladeira e freezer comum
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4. Laboratório de Bioquímica
Departamento de Bioquímica da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP
Rua Botucatu, 862 Ed. J.L.Prado Vila Clementino, São Paulo-SP CEP 04023-900
Telefone: 5549-2509 e-mail: straus.bioq@epm.br
Responsável: Profa. Dra. Anita Hilda Straus Takahashi
4.1. Um freezer -80ºC
4.2. Dois tanques de nitrogênio líquido para congelamento de amostras para biologia
molecular e histologia (imunofluorescência).
5. MolecularCore – AFIP Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa
Rua Napoleão de Barros, 925 Vila Clementino, São Paulo-SP CEP 04024-002
Telefone: 2149-0155 e-mail: camilascg@googlemail.com
Responsável: Profa. Dra. Camila Santa Cruz Guindalini
5.1. Estação Fluídica Affymetrix GeneChip® Fluidcs Station 450
Volt: 100-240V; Corrente: 3A; Frequência:50-60Hz

Fig. 17. Estação fluídica
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5.2. Forno Affymetrix GeneChip® Hibridization Oven 640
Volt: 220V; Frequência: 47-65Hz

Fig. 18. Forno

5.3. Scanner Affymetrix GeneChip® Scanner 3000 7G
Volt: 100-240V; Corrente: 4-2A; Frequência: 50-60Hz

Fig. 19. Scanner
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6. Laboratório de Patologia
Rua Botucatu, 740, Vila Clementino, São Paulo-SP CEP 04023-900
Telefone: 5572-7501 email: mtseixas@patologia.epm.br
Responsável: Profa. Dra. Maria Teresa de Seixas Alves
6.1. Criostato

Fig. 20. Criostato

6.2. Microscópio de fluorescência

Fig. 21. Microscópio de fluorescência
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6.3. Freezer -80ºC

Fig. 22. Freezer -80ºC

6.4. Estufa para esterilização

Fig. 23. Estufa
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6.5. Estufa

Fig. 24. Estufa

