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RESUMO 

 

 

Candian DCF. Respostas transcriptômica e sistêmica de hormônios 
gastrintestinais à derivação gástrica em Y de Roux e sua correlação com 
homeostase glicêmica em pacientes obesas portadoras de diabetes mellitus 
tipo 2 [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo; 2018. 
 
Indivíduos obesos, portadores de diabetes mellitus tipo 2 (DM2), atingem 
controle glicêmico poucos dias após realização de derivação gástrica em Y 
de Roux (DGYR), antes mesmo de ocorrer perda de peso significativa. Entre 
os mecanismos propostos, para explicar o rápido controle glicêmico, a 
alteração da produção de hormônios gastrintestinais é muito estudada, 
porém pouco se explorou a expressão tecidual dos genes que os 
transcrevem. O presente estudo avaliou a resposta, em curto prazo, da 
expressão gástrica e intestinal de genes que transcrevem peptídeo 
semelhante ao glucagon 1 (GLP-1), peptídeo insulinotrópico dependente de 
glicose (GIP), peptídeo tirosina-tirosina (PYY) e grelina, e de níveis 
sistêmicos desses hormônios à DGYR, bem como, sua correlação com 
homeostase glicêmica pós-operatória. Mulheres obesas portadoras de DM2 
(n=20) foram avaliadas antes e após 3 meses de DGYR. Todas as pacientes 
foram avaliadas em conjunto e, posteriormente, divididas em dois subgrupos 
de doentes, determinados pelo grau de remissão pós-operatória de DM2 
(parcial ou completa) de acordo com o critério ADA. Biopsias do corpo e 
fundo gástrico, duodeno, jejuno e íleo foram coletadas por enteroscopia de 
duplo balão para análise de expressão dos genes GCG (precursor do GLP-
1), GIP (precursor do GIP), PYY (precursor de PYY) e GHRL (precursor da 
grelina). As análises de expressão gênica foram feitas por abordagem global 
e alvo, por meio das técnicas de microarray e RT-qPCR, respectivamente. 
Concentrações plasmáticas dos hormônios transcritos pelos genes avaliados 
também foram dosadas em jejum e após teste de refeição mista, bem como 
níveis circulantes de peptídeo C, hemoglobina glicada (jejum), glicose, 
insulina e glucagon (jejum e após teste de refeição mista). Essa abordagem 
permitiu avaliar a correlação de dados teciduais de expressão gênica e de 
níveis circulantes de hormônios GI com marcadores sistêmicos de 
homeostase glicêmica. Após DGYR, alterações significativas na expressão 
de GCG, GIP, PYY e GHRL ocorreram ao longo dos segmentos GI 
estudados, em paralelo à melhora significativa de marcadores plasmáticos 
da homeostase glicêmica. Particularmente, aumento da expressão de GCG 
e diminuição da expressão de GIP ao longo do intestino foram 
acompanhados por alterações sistêmicas concordantes dos hormônios por 
eles transcritos. Essas alterações transcriptômicas se correlacionaram direta 
(GCG) e inversamente (GIP) com níveis de insulina e glicose, e, 
inversamente, com níveis de hemoglobina glicada (GCG e GIP). Apenas o 
hormônio GLP-1 se correlacionou inversamente com níveis de hemoglobina 



glicada. Além disso, as pacientes com remissão completa de DM2 
apresentaram, em relação às medidas pré-operatórias, aumento de GCG no 
jejuno e íleo, e aumento significativo da área sob a curva de GLP-1 ativo 
após DGYR. No estômago excluso, ocorreu aumento da expressão de 
GHRL, mas os níveis sistêmicos de grelina não sofreram alterações 
significativas no pós-operatório. De acordo com nossos dados, DGYR 
modificou a expressão de genes que transcrevem hormônios GI capazes de 
influenciar a homeostase glicêmica. Essas alterações foram acompanhadas 
por modificações concordantes de níveis sistêmicos das incretinas GLP-1 e 
GIP e se correlacionaram com marcadores de melhora da homeostase 
glicêmica. Em conjunto, nossos resultados sugerem que DGYR pode 
influenciar a homeostase glicêmica por mecanismos que incluem 
modificação transcriptômica de genes relacionados a hormônios 
gastrintestinais. 
 
Descritores: cirurgia bariátrica; derivação gástrica; diabetes mellitus tipo 2; 
trato gastrointestinal; expressão gênica; incretinas 
 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Candian DCF. Transcriptomic and systemic responses of gastrointestinal 
hormones to Roux-en-Y gastric bypass and its correlation with glycemic 
homeostasis in obese patients with type 2 diabetes mellitus [Dissertation]. 
São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 
 
Obese subjects with type 2 diabetes mellitus (T2DM) achieve glycemic 
control few days after Roux-en-Y gastric bypass (RYGB), even before 
significant weight loss occurs. Among all proposed mechanisms to explain 
the rapid glycemic control after surgery, alteration of gastrointestinal (GI) 
hormones production is widely studied, however, GI expression of these 
genes is still little explored. The present study evaluated the short-term 
response of gastric and intestinal expression of genes transcribing glucagon-
like peptide 1 (GLP-1), glucose-dependent insulinotropic peptide (GIP), 
tyrosine-tyrosine peptide (PYY), and ghrelin and systemic levels of these 
hormones after RYGB, as well as their correlation with postoperative 
glycemic homeostasis. Obese women with T2DM (n = 20) were assessed 
before and after 3 months of RYGB. All patients were evaluated together and 
subsequently divided in two subgroups of patients, according the degree of 
postoperative T2DM remission (partial or complete), following ADA criteria. 
Biopsies of body and gastric fundus, duodenum, jejunum and ileum were 
collected by double-balloon enteroscopy for analysis of GCG (precursor of 
GLP-1), GIP (GIP precursor), PYY (precursor of PYY) and GHRL ghrelin 
precursor). Gene expression analysis was done by global and target 
approach, using microarray and RT-qPCR techniques, respectively. 
Plasmatic concentrations of hormones transcribed by the genes under study 
were also measured in fasted and after mixed meal test samples, as well as 
circulating levels of C peptide, glycated hemoglobin (fasting), glucose, insulin 
and glucagon (fasting and after mixed meal test). This approach allowed the 
correlation of tissue expression data and circulating levels of GI hormones 
with systemic markers of glycemic homeostasis. After RYGB, significant 
changes in GCG, GIP, PYY and GHRL expression were observed along the 
studied GI segments, in parallel with significant improvement in plasma 
markers of glycemic homeostasis. In particular, increased GCG expression 
and decreased GIP expression throughout the small intestine was followed 
by consistent systemic alterations of its related hormones. These 
transcriptomic changes are directly (GCG) and inversely (GIP) correlated 
with insulin and glucose levels and inversely with glycated hemoglobin levels 
(GCG and GIP). Only GLP-1 was inversely correlated with glycated 
hemoglobin levels. In addition, regarding the preoperative measurements, 
patients with complete T2DM remission presented increased GCG in jejunum 
and ileum, and significant increase in the area under curve of active GLP-1 
after RYGB. In the excluded stomach, an increase in GHRL gene expression 
was recognized, but systemic levels of ghrelin did not changed significantly. 



According to our data, RYGB altered the expression of genes that transcribe 
GI hormones related to glycemic homeostasis. These changes were followed 
by expected modifications of GLP-1 and GIP incretin systemic levels and 
were correlated with improved glycemic homeostasis markers. Taken 
together, our results suggest that RYGB can influence glycemic homeostasis 
by mechanisms that include transcriptomic modification of genes related to 
gastrointestinal hormones. 
 
Descriptors: bariatric surgery; gastric bypass; type 2 diabetes mellitus; 

gastrointestinal tract; gene expression; incretin 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

A epidemia mundial da obesidade e suas comorbidades 

potencialmente fatais constitui grave problema de saúde pública1. A 

incidência de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) cresce em paralelo ao aumento 

da prevalência de obesidade. Pesquisa realizada pelo IBGE identificou que 

56,9%2 das pessoas com mais de 18 anos estão acima do peso no Brasil. 

Em paralelo, segundo a Federação Internacional de Diabetes (IDF), o Brasil 

ocupa o quarto lugar no ranking de país com maior número de casos de 

DM2 no mundo1. 

Resultados, no tratamento clínico da obesidade grave e/ou em suas 

complicações, ainda são discretos, principalmente pela dificuldade do 

paciente aderir às intervenções terapêuticas em longo prazo. Nesse cenário, 

a cirurgia bariátrica, à custa de técnicas restritivas e má absortivas, 

permanece o tratamento mais eficaz para obesidade grave e suas 

comorbidades3, ao promover rápida e sustentável perda de peso e 

benefícios metabólicos4-6.  

Notadamente, em pacientes obesos com DM2, o controle de 

hiperglicemia pode ser observado poucos dias após a prática da técnica 

mista cirúrgica representada pela derivação gástrica em Y de Roux (DGYR), 

antes mesmo de ocorrer significativa perda de peso7,8. O entendimento dos 

mecanismos associados com a melhora cirúrgica de DM2 pode auxiliar no 

desenho de tratamentos menos invasivos da obesidade e suas 

comorbidades. Dentre as várias hipóteses sugeridas na área, são mais 

consistentes as que consideram adaptações gastrintestinais (GI) em 

resposta às mudanças anatômicas cirúrgicas como potenciais protagonistas 

desse fenômeno metabólico9. 

Hipóteses que envolvem o trato GI incluem a modificação da produção 

local de hormônios envolvidos na homeostase glicêmica. Estas se amparam 

no fato de que, ao modificar a anatomia do trato gastrintestinal (com 
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exclusão do fundo gástrico e desvio imediato do duodeno e jejuno proximal 

do trânsito alimentar), a DGYR pode alterar a estimulação de células 

gástricas parietais e enteroendócrinas9,10. Consequentemente, essa 

alteração poderia impactar a expressão de genes que transcrevem 

hormônios GI após a cirurgia.  

Estudos sugerem que DGYR pode modificar a expressão de genes, em 

sangue11, tecido adiposo12, músculo13, e, mais recentemente, nos tecidos 

gástrico e intestinal14,15. Entretanto, a hipótese de que a DGYR possa 

modificar a expressão gástrica e intestinal de genes que transcrevem 

hormônios envolvidos na homeostase glicêmica permanece pouco explorada 

em humanos. Dentre os genes candidatos, destacam-se aqueles que 

transcrevem as incretinas peptídeo semelhante ao glucagon 1 (GLP-1) e 

peptídeo insulinotrópico dependente de glicose (GIP). Incretina diz respeito à 

capacidade que GLP-1 e GIP têm de estimular a síntese de insulina na 

dependência maior de níveis aumentados de glicose oral do que 

intravenosa16. Outros genes candidatos são os transcritores de hormônios 

peptídeo tirosina-tirosina (PYY) e grelina.  

Os principais papéis fisiopatológicos de GLP-1 sobre o DM2 abrangem 

seus efeitos sobre as ilhotas pancreáticas (estimulação da secreção de 

insulina e supressão da liberação de glucagon), sobre o trato digestivo 

(inibição do esvaziamento gástrico e motilidade intestinal) e sobre a redução 

do apetite16,17. Pacientes com DM2 podem apresentar concentrações pós-

prandiais diminuídas de GLP-1. Essa diminuição parece contribuir para o 

quadro clínico da doença, ao reduzir o estímulo fisiológico da secreção de 

insulina e não suprimir o de glucagon18,19. 

De forma distinta ao GLP-1, os níveis de GIP em indivíduos portadores 

de DM2 tendem a ser semelhantes aos de pessoas saudáveis. Entretanto, a 

ação de GIP parece estar diminuída por uma possível resistência adquirida 

pelos receptores das células β do pâncreas a essa incretina, levando ao 

prejuízo de seu efeito insulinotrópico20. Sendo assim, o indivíduo obeso com 

DM2 pode apresentar secreção diminuída de insulina em resposta à 

resistência ao GIP21,22. 
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O PYY atua de diversas maneiras no organismo. Entre elas, existe sua 

ação periférica, por meio da redução da lipólise, e aumento da sensibilidade 

à insulina, decorrente da diminuição da concentração de ácidos graxos 

plasmáticos. Em modelos experimentais, a oferta de PYY (3-36) amplificou a 

ação da insulina na melhora do controle glicêmico, independentemente de 

hábitos alimentares e perda de peso23,24. 

Experimentalmente, a administração crônica de grelina causa 

hiperfagia e aumenta a adiposidade25,26. Em adição, a grelina também pode 

atuar na homeostase glicêmica, ao estimular o hormônio contrarregulador da 

insulina glucagon, suprimir o hormônio sensibilizador de insulina 

adiponectina, bloquear a sinalização hepática de insulina e inibir a secreção 

de insulina. Em conjunto, essas ações podem elevar a concentração 

plasmática da glicose27. 

As ações fisiológicas de hormônios gastrintestinais são potencialmente 

importantes para o controle da homeostase glicêmica e seus níveis 

sistêmicos, frequentemente, se modificam após DGYR. No entanto, existem 

controvérsias quanto ao real envolvimento de hormônios GI no controle 

glicêmico induzido pela cirurgia bariátrica. Em sua maioria, os estudos 

disponíveis nessa área somente analisaram níveis plasmáticos de 

hormônios GI e nem todos eles verificaram a resposta desses hormônios 

perante o teste de refeição mista. Essa abordagem, além de ser 

pontualmente incompleta, não oferece subsídios que expliquem por que 

esses hormônios se alteram após a intervenção cirúrgica. 

Nesse contexto, justifica-se avaliar a expressão de genes precursores 

de incretinas, grelina e PYY no tecido gástrico e intestinal de indivíduos 

obesos diabéticos (com perfil metabólico e características semelhantes) 

submetidos à DGYR. Adiciona-se que a correlação das alterações 

transcriptômicas com os níveis sistêmicos dos hormônios estudados, em 

jejum e perante teste de refeição mista, pode trazer importantes 

contribuições científicas. Esta investigação pode auxiliar a compreender os 

mecanismos associados com as modificações pós-operatórias dos 

hormônios GI e, também identificar um possível segmento GI com maior 



1 Introdução  5 

participação na resposta transcriptômica (aumento ou redução) à DGYR. 

Respostas dessa natureza podem nortear, no futuro, o desenho de 

tratamentos menos invasivos para DM2 associado à obesidade. 

O presente estudo explora a hipótese de que a DGYR promove 

alterações na expressão de genes GI que transcrevem hormônios 

envolvidos na homeostase glicêmica e, consequentemente, modula seus 

níveis sistêmicos, com impacto na melhora pós-operatória de DM2 em 

pacientes obesos. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Diabetes mellitus tipo 2 e obesidade 

 

DM2 é uma doença crônica não transmissível que tem aumentado sua 

incidência em consequência a mudanças culturais e sociais. Considerado 

um grave problema de saúde pública, suas complicações estão entre as 

principais causas de morte no Brasil e no mundo1,2. Em 2017, o IDF estimou 

que cerca de 425 milhões de pessoas viviam com diabetes no mundo, e que, 

até o ano de 2045, 629 milhões de adultos serão portadores da doença1. 

No Brasil, os dados epidemiológicos também são preocupantes. No 

ano de 2015, cerca de 14 milhões de adultos tinham diabetes, e estima-se 

que essa doença possa atingir 23,3 milhões de indivíduos maiores de 20 

anos até 2035. Esses dados colocam o Brasil como o quarto país com maior 

número de casos de DM no mundo2. 

Embora mecanismos genéticos sejam relevantes para o 

desenvolvimento de DM2, fatores ambientais e comportamentais também 

podem influenciar o surgimento da doença. Sabe-se que o número de 

portadores de DM2 está aumentando em virtude do envelhecimento 

populacional, maior urbanização, maior sobrevida dos pacientes e, 

principalmente, devido ao aumento progressivo da prevalência de 

obesidade28,29. No ano de 2014, estavam acima do peso 1,9 bilhões de 

adultos; destes, 600 milhões eram obesos30. 

Maus hábitos alimentares e sedentarismo são fatores comportamentais 

que influenciam a prevalência atual da obesidade. Estudos apontam que 

cerca de 90% da população portadora de DM2 apresenta excesso de peso 

ou obesidade31,32. Devido ao aumento da associação de obesidade e DM2 

(diabesidade)33 na população mundial, a busca por intervenções que 

auxiliem no tratamento e/ou controle da obesidade e de suas comorbidades 

torna-se importante3,5. 
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2.2 Derivação gástrica em Y de Roux no tratamento de DM2 
relacionado à obesidade 

 

Intervenções clínicas tradicionais para a obesidade, como reeducação 

alimentar, terapias medicamentosas e incentivo a mudanças de estilo de 

vida têm eficácia limitada sobre perda de peso e sua manutenção em longo 

prazo. No entanto, a cirurgia bariátrica apresenta benefícios em curto e 

longo prazo34,35. Entre os diversos procedimentos bariátricos disponíveis, a 

DGYR é mundialmente realizada e considerada eficaz para o tratamento da 

obesidade e de suas comorbidades. Descrita pela primeira vez em 1967, a 

DGYR sofreu diversas modificações técnicas ao longo dos anos36. 

Atualmente, envolve mecanismos restritivos do estômago e reconstituição do 

trânsito intestinal em Y de Roux, favorecendo perda de peso e promovendo 

benefícios metabólicos. 

Dentre os benefícios metabólicos de DGYR, inclui-se a reversão ou 

atenuação do DM2, sem gerar deficiências nutricionais tão graves quanto as 

observadas em outras técnicas bariátricas (por exemplo: derivação 

biliopancreática)34,37,38. Melhora do DM2 após DGYR é frequentemente 

observada antes de perda de peso significativa e, muitas vezes, pacientes 

submetidos ao procedimento tornam-se independentes de medicamentos 

hipoglicemiantes já na alta hospitalar39,40,41. Apesar de padronizada na 

maioria dos centros, variações na técnica de DGYR podem influenciar seus 

resultados clínicos e metabólicos. Estudos apontam que variações no 

tamanho da alça biliopancreática podem influenciar a intensidade e duração 

da melhora glicêmica, além dos índices de recidiva de DM242-44.  

Recentes meta-análises mostraram que DGYR resulta em 83,3% a 

90,6% de remissão e/ou melhora do DM245,46. Devido ao benefício 

metabólico da DGYR, ela vem sendo, frequentemente, indicada para 

controle do DM2 associada à obesidade45. Entretanto, os mecanismos 

responsáveis ainda são muito discutidos e têm impulsionado esforços para 

esclarecer o que possa estar envolvido nesse processo10,47-50. 
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2.3 Potencial papel de hormônios gastrintestinais na homeostase 
glicêmica observada após DGYR 

 

O trato gastrintestinal (TGI) parece ter papel importante na melhora do 

DM2 após DGYR, provavelmente em resposta ao desvio intestinal do 

trânsito alimentar10,51. Entre os mecanismos propostos pela literatura 

científica dessa área, aqueles que envolvem a modificação da produção de 

hormônios gastrintestinais (GI) são muito explorados. Ocorre que o TGI é 

considerado o maior órgão endócrino do organismo, e contém milhares de 

células enteroendócrinas responsáveis pela produção e secreção de mais de 

100 peptídeos, que podem desempenhar ações no controle alimentar e na 

homeostase glicêmica16,52,54-56. Dentre eles, destacam-se as incretinas GLP-

1 e GIP, e os hormônios PYY e grelina. 

 

Incretinas 

A denominação “incretina” compreende dois hormônios intestinais com 

ação principalmente insulinotrópica ao estimular secreção pós-prandial de 

insulina57,58. O conceito de incretina foi criado a partir da observação de que 

existe maior resposta da insulina à oferta de glicose por via oral, em relação 

à carga semelhante de glicose intravenosa. Os peptídeos derivados do 

intestino, liberados após ingestão oral de nutrientes, são considerados 

potenciais secretagogos de insulina. Sendo assim, o complexo processo de 

regulação da glicemia passa a ser resultado da interação de hormônios 

pancreáticos (insulina e glucagon) e hormônios intestinais16,53,59,60. Os dois 

hormônios intestinais caracterizados como incretinas são GLP-1 e GIP. 

 

Peptídeo semelhante ao glucagon 1 - GLP-1 

GLP-1 é um peptídeo de 30 aminoácidos, derivado do processamento 

pós-translacional do gene preproglucagon (GCG). É sintetizado por células 

enteroendócrinas do tipo “L” do intestino distal, principalmente no jejuno, íleo 

e cólon16,52. Nas células L, o gene GCG é capaz de originar outros 3 

hormônios além do GLP-1: GLP-2, oxintomodulina e glicentina (Figura 1). A 

liberação específica dos peptídeos semelhantes ao glucagon (GLP-1 e GLP-



2 Revisão da Literatura  10 

2) no intestino é determinada pela ação da enzima pró-hormônio convertase 

(PC 1/3)60. 

 

 

Figura 1 - Processamento do peptídeo proglucagon em diferentes tecidos 
gastrintestinais, com base em estudos experimentais e clínicos59,60 

GRPP glicentina, GLP-1 Peptídeo semelhante ao glucagon 1 

 

No pâncreas, também existe a presença do gene GCG, que transcreve 

glucagon em outros dois subprodutos, peptídeo pancreático relacionado à 

glicentina (GRPP) e fragmento principal do proglucagon61 - Figura 1. Em um 

processamento pós-traducional, são geradas múltiplas formas de GLP-1 

circulantes: formas inativas, GLP-1 (1-37) e GLP-1 (1-36); e formas 

biologicamente ativas, GLP-1 (7-37) e GLP-1 (7-36). As duas formas ativas 

são potentes insulinotrópicos16. Em semelhança à incretina GIP, GLP-1 é 

altamente suscetível à degradação enzimática em animais e humanos. GLP-

1 é degradado pela enzima DPPIV, o que leva à transformação do hormônio 

em sua forma inativa, gerando metabolitos não insulinotrópicos61. 

Os principais papéis fisiopatológicos de GLP-1 sobre o DM2 abrangem 

seus efeitos sobre as ilhotas pancreáticas (estimulação da secreção de 

insulina e supressão da liberação de glucagon), sobre o trato digestivo 
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(inibição do esvaziamento gástrico e motilidade intestinal) e sobre a redução 

do apetite60. Pacientes com DM2 podem apresentar concentrações pós-

prandiais diminuídas de GLP-1. Essa alteração parece contribuir para o 

quadro clínico da doença, ao diminuir o estímulo fisiológico da secreção de 

insulina e não suprimir o de glucagon17-18. 

Em indivíduos saudáveis, os níveis de GLP-1 em jejum encontram-se 

reduzidos e aumentam em até 15 minutos após ingestão de nutrientes, 

atingindo um pico de concentração entre 30-45 minutos e retornando aos 

seus níveis basais após 2-3h. Isso ocorre, principalmente, quando há o 

consumo de refeições ricas em lipídios e carboidratos18. Após DGYR, relata-

se aumento da secreção pós-prandial do GLP-1, atribuído ao trânsito mais 

rápido de nutrientes para o intestino delgado19,63. 

Devido às alterações reportadas nos níveis sistêmicos de GLP-1 após 

DGYR, pesquisadores buscaram avaliar seu possível envolvimento na 

homeostase glicêmica induzida pela técnica bariátrica. Estudo avaliou 

concentrações plasmáticas de incretinas perante o teste de tolerância oral à 

glicose e infusão isoglicêmica intravenosa de glicose em pacientes obesos 

euglicêmicos (grupo-controle, n=7) e portadores de DM2 (n=8), antes e após 

1 mês de DGYR21. Não se observou resposta de GLP-1 após infusão 

intravenosa de glicose nem diferenças significativas de suas concentrações 

plasmáticas em jejum antes e após DGYR, mas houve aumento significativo 

das concentrações plasmáticas de GLP-1 em resposta à ingestão oral de 

glicose após DGYR apenas nos pacientes portadores de DM2. Esses 

achados sugerem que, após DGYR, o efeito dessa incretina potencializa a 

ação insulínica21. 

De forma similar, outro estudo realizado em pacientes obesos 

portadores de DM2 submetidos à DGYR também observou aumento pós-

operatório de GLP-1 frente ao teste de refeição mista, com pico do hormônio 

após 30 minutos. O referido estudo encontrou ainda correlação positiva entre 

níveis de GLP-1 e insulina, aferidos aos 30 minutos após a refeição (rho = 

0,6; p = 0,0001). Esses achados sugerem forte ligação entre aumento da 
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secreção de GLP-1 e restauração da secreção de insulina em resposta à 

alimentação8. 

Em estudo que buscou verificar a importância de GLP-1 sobre o 

metabolismo da glicose, secreção de hormônios e trânsito GI, Shah et al. 

utilizaram um antagonista competitivo dessa incretina em indivíduos 

portadores de DM2 (n = 12) após o DGYR e em controles pareados por 

peso, idade, sexo sem DM2 (n = 8). Os pesquisadores observaram que, ao 

inibir a ligação de GLP-1 ao seu receptor, nos pacientes submetidos à 

DGYR, houve aumento da glicemia, diminuição da secreção de insulina e 

redução significativa da resposta das células β no período pós-operatório. 

Este estudo apoia ação de GLP-1 no controle glicêmico pós-DGYR. 

Entretanto, os mecanismos a ela relacionados não estão completamente 

elucidados64. 

Em contraponto, um estudo recente sugere que a melhora glicêmica 

em curto prazo após DGYR não depende de resposta incretínica 

aumentada. Nesse estudo, teste de refeição mista foi realizado em 9 

pacientes obesos submetidos à DGYR e 9 pacientes obesos não operados 

sob dieta com restrição calórica. Os autores observaram resposta 

aumentada de GLP-1 após DGYR, mas sem diferença significativa na 

concentração plasmática desse hormônio entre os dois grupos de pacientes. 

Ambos os grupos apresentaram benefícios similares quanto à melhora da 

tolerância à glicose pós-prandial e perda de peso (2-3% do peso inicial), 

após 4 dias da intervenção por DGYR e por restrição calórica. Esses 

achados sugerem que não há influência de perda de peso na melhora da 

glicemia e que o GLP-1 pode não desempenhar papel central sobre essa 

variável clínica após o DGYR65,66. 

 

Peptídeo insulinotrópico dependente de glicose - GIP 

O GIP foi, inicialmente, denominado peptídeo inibidor gástrico, por inibir 

secreção e motilidade gástricas; entretanto, com o desenvolvimento de 

tecnologias analíticas mais avançadas, descobriu-se que o GIP estimula a 

secreção de insulina. Por esse motivo, esse hormônio passou a ser 
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denominado peptídeo insulinotrópico dependente de glicose16. Transcrito 

pelo gene GIP, a incretina GIP é um peptídeo de 42 aminoácidos, originado 

do a partir do pró-hormônio préproGIP e ativado pela enzima PC1/3 (Figura 

2). 

 

Figura 2 - Processamento do peptídeo insulinotrópico dependente de 
glicose (GIP), por meio de seu gene precursor GIP no tecido gastrintestinal16 
 

GIP, a primeira incretina descrita na literatura, é produzido pelas 

células K da mucosa do duodeno e jejuno, sob estímulo da presença de 

carboidratos e, principalmente, lipídeos no duodeno. Mais especificamente, é 

a taxa de absorção de nutrientes, e não somente a presença de nutrientes 

no lúmen intestinal, que estimula a liberação de GIP. Assim, a secreção de 

GIP pode ser reduzida em indivíduos com má absorção intestinal16,67. 

Distinto do que ocorre com GLP-1, os níveis sistêmicos de GIP em 

indivíduos obesos portadores de DM2 tendem a ser semelhantes aos de 

pessoas saudáveis56. Entretanto, sua ação parece estar diminuída por 

possível resistência adquirida pelos receptores das células β do pâncreas a 

essa incretina, levando ao prejuízo de seu efeito insulinotrópico20. Sendo 

assim, o indivíduo obeso portador de DM2 pode apresentar secreção 

diminuída de insulina em resposta à resistência ao GIP21. 

Em indivíduos saudáveis, os efeitos de GIP dependem dos níveis de 

glicose plasmática. Mediante níveis elevados de glicose, o GIP aumenta a 

liberação de insulina e tem pouco efeito na liberação de glucagon; mas, 

frente ao jejum ou durante a hipoglicemia induzida por insulina, esse 
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hormônio estimula a liberação de glucagon sem afetar a secreção de 

insulina. Assim, em estado de euglicemia, o GIP pode atuar na diminuição 

ou elevação dos níveis de glicose plasmática, isto é, atuar como 

estabilizador de glicose plasmática68,69. 

Entretanto, evidências sugerem que pacientes portadores de DM2 

apresentam comprometimento no efeito insulinotrópico do GIP71. Este 

comprometimento é considerado determinante do efeito da incretina 

diminuído e de respostas inadequadas de glucagon pós-prandial observados 

em pacientes com DM2. Em pacientes com DM2, o GIP neutraliza a 

hipoglicemia induzida por insulina, provavelmente por meio de efeito 

glucagonotrópico mais potente69,71. 

Estudos mostraram que níveis sistêmicos aumentados21,72,73 ou 

diminuídos74,75 de GIP não se modificam após DGYR. Entretanto, existem 

dados contraditórios. Em pacientes obesos portadores de DM2 e pacientes 

euglicêmicos, a expressão gênica do GIP no sangue total aumentou após a 

DGYR, mas não após realização de banda gástrica ajustável. Em adição, o 

aumento de GIP foi mais expressivo em pacientes que apresentaram 

controle glicêmico pós-operatório, em relação aos que não apresentaram 

esse benefício. Isso sugere um possível envolvimento da incretina GIP na 

melhora da resposta glicêmica após DGYR76. Em conjunto, essas 

observações tornam o papel do GIP, no controle glicêmico precoce após 

DGYR, incerto até o momento. 

 

Peptídeo tirosina tirosina – PYY 

O PYY, hormônio GI composto por 36 aminoácidos, recebeu a 

nomenclatura PYY por conter, em sua estrutura, a tirosina (Y) como o 

primeiro e o último composto de sua sequência de aminoácidos43. Sua 

secreção ocorre em células enteroendócrinas do tipo L, quando nutrientes 

atingem as porções mais distais do intestino: no íleo, cólon e reto. Após sua 

secreção, a enzima DPP-IV converte o PYY (1-36), de sua forma orexígena, 

para o PYY (3-36), em forma anorexígena (Figura 3)
77

. 
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Figura 3 - Processamento do peptídeo tirosina tirosina, por meio da 
transcrição e tradução do gene PYY 
(Adaptado de Purtell & Herzog, 2013)

78
 

 

O PYY apresenta diversas ações que inibem o apetite, entre elas: ação 

inibidora de secreções gástricas e do pâncreas exócrino, inibição da 

motilidade gastrintestinal e atuação em receptores do tipo Y2 (Y2R) no 

hipotálamo, intimamente envolvidos na regulação central de apetite72,79,80. 

Em períodos de jejum, a concentração de PYY plasmático encontra-se 

baixa. Porém, ela aumenta rapidamente após uma refeição mista, com pico 

após uma ou duas horas, e permanece elevada durante várias horas80. A 

secreção de PYY é proporcional à densidade calórica dos alimentos 

consumidos, e níveis mais elevados do hormônio são observados após o 

consumo de lipídeos e carboidratos79.  

Há evidências de que os níveis pós-prandiais de PYY são reduzidos 

em pacientes obesos, em comparação com voluntários eutróficos, e que a 

infusão de PYY (3-36) reduz a ingestão calórica81. Estudos aleatórios, que 

incluíram grupos-controle, mostraram que, frente ao teste de refeição mista, 

as concentrações plasmáticas pós-prandiais de PYY são mais elevadas em 

indivíduos após DGYR do que em indivíduos eutróficos, com sobrepeso ou 

obesos e/ou submetidos a outros tipos de procedimentos bariátricos80,82,83. 

De fato, após cirurgia bariátrica, as concentrações plasmáticas de PYY 
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mostram-se aumentadas no período pós-prandial, em curto e longo prazo, 

independente da técnica cirúrgica empregada23. 

O PYY atua de diversas maneiras no organismo. Entre elas, existe sua 

ação periférica sobre redução da lipólise e aumento da sensibilidade à 

insulina, decorrente da diminuição da concentração de ácidos graxos 

plasmáticos. Experimentalmente, o PYY (3-36) mostrou amplificar a ação da 

insulina na melhora do controle glicêmico, independentemente de hábitos 

alimentares e perda de peso24. 

Corroborando com achados anteriores, estudo recente, em pacientes 

obesos portadores de DM2 submetidos à DGYR, verificou que o bloqueio de 

receptores de GLP-1 e PYY, ao inibir suas ações, se associou ao aumento 

da ingestão de alimentos. Esses achados sugerem que o aumento dos 

níveis de GLP-1 e PYY, observado após DGYR, pode contribuir para a 

diminuição da ingestão de alimentos no pós-operatório84. 

 

Grelina 

A grelina é um peptídeo de 28 aminoácidos, sintetizado 

majoritariamente por células A/X do estômago (principalmente no fundo 

gástrico) e, também, em quantidades menores pelo intestino delgado, que 

decrescem conforme aumenta a distância a partir do piloro. Grelina é, 

atualmente, considerada o único hormônio GI com função orexígena83. O 

gene responsável pela produção não acilada desse hormônio é o 

preprogrelina (GHRL). A acilação da grelina ocorre pela ação da enzima 

grelina-o-aciltranferase (GOAT) (Figura 4) é fundamental para sua conexão 

ao receptor secretagogo do hormônio do crescimento (GHSR), a fim de 

atravessar a barreira hematoencefálica e exercer sua ação orexígena no 

hipotálamo85,86. 
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Figura 4 - Processamento e acilação da grelina por meio da transcrição e 
tradução do gene GHRL86 
 

Grelina, também conhecida como "hormônio da fome", atua no 

hipotálamo como neuropeptídeo, ao aumentar apetite, secreção de ácido 

gástrico e motilidade GI, para regulação da ingestão alimentar. Sua 

concentração plasmática mantém-se alta nos períodos de jejum e nos 

períodos que antecedem as refeições
85,87

. 

Experimentalmente, a administração crônica de grelina causa 

hiperfagia e aumenta a adiposidade52,88. Em adição, grelina também pode 

atuar na homeostase glicêmica, ao estimular o hormônio contrarregulador da 

insulina (glucagon), suprimir o hormônio sensibilizador de insulina 

(adiponectina), bloquear a sinalização hepática de insulina e inibir sua 

secreção por células  pancreáticas. Em conjunto, essas ações podem 

elevar a concentração plasmática da glicose16,52. 

Estudos demonstraram que a inativação do gene GHRL em ratos 

magros reduz a glicemia em jejum e produção de glicose endógena, além de 

aumentar os níveis de insulina estimulada pela glicose. Estes dados 

sugerem que a grelina limita a gliconeogênese e a síntese de glicogênio 

mediada por insulina. Além disso, a supressão da grelina em ratos ob/ob 
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(modelo de ratos obesos) reduziu a glicemia e insulina de jejum, e melhorou 

a tolerância à glicose88,89. 

Em humanos, estudos mostram que a concentração plasmática de 

grelina está inversamente correlacionada com o grau de adiposidade e varia 

em função do índice de massa corporal (IMC) e da mudança de peso 

corpóreo. Indivíduos obesos têm menor concentração plasmática de grelina, 

que pode se elevar frente à perda de peso induzida por dieta90,91. 

Após DGYR, a secreção da grelina, geralmente, é reduzida em 

pacientes obesos, provavelmente em decorrência da exclusão da maior 

parte do estômago (em que o hormônio é majoritariamente secretado) do 

trânsito alimentar. Sua diminuição pós-operatória pode estar associada à 

perda de apetite observada após o procedimento. Entretanto, a secreção de 

grelina é normalizada em curto prazo (aproximadamente, 2 meses após 

DGYR) e, assim, permanece em longo prazo92,93. 

Portanto, a grelina pode não ter papel essencial sobre a perda de peso 

progressiva observada nos primeiros 2 anos pós-DGYR. Se esse papel 

existir, poderia ser relevante apenas nos primeiros meses pós-operatórios.
 

Essa afirmação é reforçada pelo fato de que nem todas as técnicas 

bariátricas são acompanhadas por níveis pós-operatórios elevados de 

grelina, embora ocorra perda de peso. Além disso, os efeitos da DGYR 

sobre a concentração plasmática de grelina ainda são controversos, bem 

como sua real correlação com intensidade de perda de peso e/ou melhora 

glicêmica94-98. 

 

Glucagon 

Glucagon é um hormônio composto por 29 aminoácidos transcrito pelo 

gene GCG nas células alfa das ilhotas pancreáticas de Langerhans, 

localizadas na porção endócrina do pâncreas. Sua produção ocorre em 

condições de jejum, sob a ação da insulina liberada por células beta 

adjacentes. Glucagon favorece o aumento da glicose plasmática ao 

promover glicogenólise e a gliconeogênese.  
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Poucos estudos avaliaram concentrações plasmáticas de glucagon 

após cirurgia bariátrica99. Korner et al. não encontraram diferença na 

concentração plasmática de glucagon após teste de refeição mista entre 

mulheres submetidas à banda gástrica (n=9), DGYR (n=9) e controles 

saudáveis pareados por IMC (n=11). A exceção ocorreu apenas 180 min 

após o início do teste, em que as pacientes submetidas à DGYR 

apresentaram níveis significativamente mais baixos de glucagon em 

comparação ao controle100. Por outro lado, três meses após DGYR, em 

relação ao pré-operatório, Umeda et al. encontraram aumento e diminuição 

das concentrações de glucagon em jejum e em resposta à refeição líquida, 

respectivamente101. Ainda se tem dúvidas sobre o papel do glucagon sobre a 

homeostase glicêmica após DGYR (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Resumo dos achados da literatura sobre hormônios GI e 
glucagon após DGYR 

Hormônio DGYR 

GLP-1 ↑ 

GIP ↔↓↑ 

PYY ↑ 

Grelina ↔↓↑ 

Glucagon ↔↓↑ 

Legenda: ↔ nenhuma mudança, ↓ diminuição, ↑ aumento, mais de uma 
seta significa que os dados são conflitantes.  
Adaptado de Dimitriadis et al. (2017)
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2.4 Hipóteses que relacionam hormônios GI com homeostase 
glicêmica após cirurgia bariátrica 

 

Apesar de alguns dados controversos, existe uma forte vertente na 

literatura em relacionar a homeostase glicêmica precoce observada após 

cirurgias bariátricas com hormônios gastrintestinais, traduzidas em diferentes 

hipóteses: 
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Hipótese do intestino proximal 

A hipótese do intestino proximal, levantada por Rubino et al., considera 

que o desvio cirúrgico do duodeno e jejuno proximal do trânsito alimentar 

evita a liberação de um ou mais sinais “diabetogênicos”, chamados de 

fatores “anti-incretina”, induzida por nutrientes em indivíduos 

susceptíveis10,99,102. Dessa forma, a resistência à insulina (RI) é diminuída e 

a tolerância à glicose, restaurada103. O GIP tem sido proposto como 

candidato potencial responsável pelo sinal “diabetogênico” desta hipótese, 

uma vez que ele apresenta baixo efeito insulinotrópico em pacientes com 

DM2, ao se comportar, principalmente, como hormônio glucagonotrópico. 

Ocorre que os níveis pós-prandiais de GIP se mostram diminuídos após 

técnicas cirúrgicas que envolvem desvio da parte proximal do intestino 

delgado (local de maior produção de GIP). Assim, o estimulo para a 

produção de glucagon sinalizado por GIP pode diminuir e contribuir para a 

restauração da tolerância pós-cirúrgica à glicose, observada após cirurgias 

disabsortivas em pacientes portadores de DM250,51. 

 

Hipótese do intestino distal 

Essa hipótese sugere que a disponibilidade rápida e direta de 

nutrientes para o intestino distal resulta em aumento da produção de sinais 

“antidiabetogênicos”, como os mediados por hormônios insulinotrópicos, 

contribuindo para a reversão da hiperglicemia40,81. Principais candidatos 

incluem o PYY e o hormônio incretina GLP-1, pois as concentrações 

plasmáticas desses hormônios aumentam após cirurgias que realizam o 

desvio do intestino proximal26. 

As hipóteses descritas acima são ilustradas na Figura 5, que 

representa esquematicamente anatomia do estômago, duodeno e jejuno 

antes e após DGYR. 
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Figura 5 - Representação das hipóteses que relacionam hormônios GI com 
homeostase glicêmica após DGYR 
Legenda: a) hipótese do intestino proximal. B) hipótese do intestino distal. '+++' representa 

aumento da liberação de sinais diabetogênicos (a) e antidiabetogênicos (b) '-' representa 

menor liberação de sinais diabetogênicos (a) e antidiabetogênicos (b) (adaptado de Knop, 

2009)
103

 

 

Estudos clínicos que exploram a participação de hormônios 

gastrintestinais na promoção da homeostase glicêmica após DGYR, em sua 

grande maioria, restringem-se a avaliações de mudanças em suas 

concentrações sistêmicas. Nesse contexto, o real envolvimento do tecido 

gastrintestinal na modulação dos níveis circulantes de hormônios e 

incretinas, e melhora da homeostase glicêmica após DGYR permanece 

pouco compreendido em humanos. O avanço do conhecimento nessa área, 

por meio de estudos que incluam uma abordagem tecidual e sistêmica, pode 

auxiliar no desenho de terapias menos invasivas para o tratamento de DM2 

associado à obesidade. 
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3  OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo primário  

 

No estômago e intestino de mulheres portadoras de obesidade grave e 

diabetes mellitus tipo 2 submetidas à derivação gástrica em Y de Roux, 

avaliar a resposta de curto prazo da expressão de genes que transcrevem 

GLP-1, GIP, PYY e grelina e dos níveis sistêmicos desses hormônios, bem 

como, sua correlação com a homeostase glicêmica pós-operatória. 

 

 

3.2 Objetivos secundários 

 

a) Comparar a expressão de genes que transcrevem GLP-1, GIP, 

PYY e grelina antes e após três meses de DGYR; 

b) Comparar o perfil sistêmico, em jejum e após refeição mista, de 

GLP-1, GIP, PYY e grelina antes e após três meses de DGYR; 

c) Testar a correlação da expressão de genes que transcrevem 

GLP-1, GIP, PYY e grelina, e os níveis sistêmicos desses 

hormônios com níveis circulantes de marcadores da homeostase 

glicêmica em mulheres obesas após 3 meses de DGYR. 
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4  MÉTODOS 

 

 

4.1 Local de desenvolvimento do estudo 

 

O presente estudo foi conduzido no Laboratório de Nutrição e Cirurgia 

Metabólica do Aparelho Digestivo (LIM-35) do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), em 

parceria com a Unidade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e o Serviço de 

Endoscopia Gastrointestinal da mesma instituição.  

 

 

4.2 Aspectos éticos 

 

A presente pesquisa constituiu subprojeto de estudo temático 

financiado pela FAPESP (2011/09612-3; Anexo A)104 e seu protocolo 

específico (como desmembramento do referido estudo temático) obteve 

aprovação da Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

(CAPPesq) no ano de 2015, sob o n° 1.377.841 (Anexo B). Todas as 

pacientes incluídas neste protocolo manifestaram interesse, condições e 

disponibilidade de participação em todos os procedimentos realizados, e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 

C). 

 

 

4.3 Desenho do protocolo de estudo 

 

As atividades previstas no protocolo do presente estudo foram 

desenvolvidas ao longo de 6 consultas no período pré-operatório e 3 no 

período pós-operatório, conforme ilustrado na Figura 6. 
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Figura 6 - Desenho do protocolo de estudo, com descrição dos 
procedimentos gerais de exames e coletas de amostras em suas respectivas 
consultas 
 

 

4.4  Seleção de pacientes 

 

Entre fevereiro de 2011 a dezembro de 2014, foram selecionadas 20 

mulheres adultas (18-60 anos), candidatas à derivação gástrica em Y de 

Roux (sem anel) por laparoscopia na Unidade de Cirurgia Bariátrica e 

Metabólica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. Critérios de inclusão foram: diagnóstico 
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comprovado de DM2 [glicemia em jejum (GJ)  126mg/dL e hemoglobina 

glicada (HbA1c)  6,5%) ou uso de antidiabético oral e índice de massa 

corpórea (IMC) entre 35 e 50 kg/m². Critérios de exclusão foram: pacientes 

em uso de insulina para controle de DM2, diagnóstico de disfunção hepática 

grave, diagnóstico de doenças que afetam a função da glândula tireoide, 

presença de hérnia abdominal ou umbilical, infecção gástrica por H. pilory e 

participação em outros protocolos de pesquisa intervencionistas. 

 

 

4.5 Composição corporal e dados para caracterização das pacientes 

 

Para caracterização da amostra e sua resposta à DGYR, foram 

coletados dados de idade, etnia, tempo de obesidade e de DM2 (< 5 anos de 

DM2 e > 5 anos de DM2) e medidas antropométricas. As medidas 

antropométricas do presente estudo foram aferidas no pré-operatório (T1) e 

pós-operatório de 3 meses (T2) de cirurgia. O peso atual (kg) foi mensurado 

em balança eletrônica para obeso (carga máxima 500 kg e divisão 100 

gramas; Lucastec®, Brasil), com a paciente vestindo apenas roupas leves. A 

altura foi medida com auxílio de estadiômetro (Sanny®, American Medical 

do Brasil), com a paciente em pé, com os pés descalços, calcanhares 

unidos, costas eretas e os braços estendidos ao lado do corpo. IMC foi 

calculado usando a fórmula: peso/altura2. As medidas de circunferências 

foram realizadas com uma fita métrica inelástica com escalas em cm. Para a 

medida da circunferência da cintura, devido à dificuldade de achar o ponto 

médio entre a crista ilíaca e última costela, utilizamos o ponto médio entre o 

rebordo costal inferior e a crista ilíaca (próxima a região umbilical)41. 

 

 

4.6 Obtenção dos tecidos gástrico e intestinal 

 

Biopsias gastrintestinais foram obtidas por meio de exame de 

enteroscopia de duplo balão (EDB), realizado no Serviço de Endoscopia 
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Gastrointestinal (HC-FMUSP). Todas as pacientes compareceram para o 

referido exame em jejum de 12 horas e sem uso prévio de qualquer 

medicação oral (exceto para hipertensão arterial), por 3-5 dias ou por até 7 

dias, na dependência do uso específico de anticoagulantes.  

Inicialmente, a paciente foi colocada na posição de decúbito lateral sob 

sedação profunda endovenosa com uso de fentanil na dose de 1μg/kg 

(Fentanest®, Cristália, SP-Brasil), cinco minutos antes da indução da 

anestesia. O exame foi realizado sob oxigênio suplementar ministrado por 

cateter nasal (2 litros de O2/min). Para anestesia, foi aplicado protocolo 

específico padronizado pela instituição, para indivíduos obesos, conforme 

descrito a seguir: 2 μg/kg/h de dexmedetomidina (Precedex®, Hospira, IL-

EUA) foi administrado via endovenosa 15 m antes do início do procedimento 

de EDB. Posteriormente, a quantidade de dexmedetomidina foi reduzida 

para 0,4 μg/kg/hora seguida, se necessário, por aplicação de propofol 

(Diprivan®, Astrazenica, SP-Brasil) na dose de 70-100 ug/kg/ minuto. A 

quantidade de drogas para sedação profunda e procedimentos anestésicos 

foi calculada com base no peso ideal corrigido (peso ideal mais 30% da 

diferença do peso real e peso ideal) nos exames pré-operatórios e apenas 

com base no peso real nos exames pós-operatórios. Durante todo o exame 

de EDB, os pacientes foram monitorizados continuamente por 

eletrocardiograma, oxímetro de pulso e avaliação da pressão arterial. As 

anestesias foram conduzidas todas pelo mesmo anestesista. 

Após atingir-se o nível desejado de anestesia, o enteroscópio de duplo-

balão (modelo EN-450T5, Fujifilm CorporationTM, Tokyo-Japão) foi inserido 

por via oral (anterógrada) e introduzido ao longo do TGI (incluindo o 

estômago excluso, no pós-operatório, Figura 8)105. O uso de tubo flexível 

(overtube modelo TS-13140, Fujifilm CorporationTM, Tokyo-Japão) com dois 

balões acoplados, e, sequencialmente, insuflados e esvaziados, permitiu que 

o enteroscópio progredisse ao longo do intestino delgado. No período pré-

operatório, foram coletadas biopsias de mucosa gastrintestinal 

(aproximadamente, 15-20 mg) do estômago corpo alto ou estômago 

remanescente (ER), estômago corpo médio ou estômago excluso (EE), 
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duodeno, jejuno e íleo. Todas as biopsias foram imediatamente 

armazenadas, inicialmente, em nitrogênio líquido e, posteriormente, em 

freezer -80°C (REVCOTM, Thermo Scientific Inc., MA-EUA). Os locais de 

coleta das biopsias intestinais foram marcados por tinta nanquim SPOTTM, o 

que permitiu a visualização pós-operatória desse marcador e, assim, coletar 

biopsias próximas aos mesmos locais dos exames pós-operatórios (Figura 

7). 

 

 
Figura 7 - Marcação da mucosa intestinal com tinta nanquim (seta vermelha) 
durante o exame pré-operatório 
 

No pós-operatório da DGYR, o enteroscópio percorreu todo o TGI até a 

enteroanastomose (Figura 8). Nesse momento, o enteroscópio foi guiado 

para os segmentos exclusos, em que foram coletadas biopsias de duodeno 

médio, próximo à marcação da tinta nanquim realizada no pré-operatório e, 

em seguida, quando possível, do estômago excluso – EE. Durante o retorno 

do enteroscópio dos segmentos exclusos, o aparelho foi guiado para a alça 

comum, em que foram coletadas amostras de jejuno distal/íleo proximal 

(local correspondente à marcação da tinta nanquim no pré-operatório). Após 

essa coleta, o enteroscópio é removido gradativamente a partir da porção 

distal do TGI médio, sendo efetuadas as biopsias na região da alça alimentar 

(jejuno médio, próximo à região marcada no pré-operatório com tinta 

nanquim). Finalmente, ao chegar ao estômago remanescente (ER), foram 

coletadas amostras desse último segmento.  

Para identificação dos segmentos intestinais, foram consideradas as 

características macroscópicas de cada região e a extensão percorrida com o 
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enteroscópio. Todos os exames foram conduzidos pelo mesmo 

endoscopista, o que garantiu o seguimento de um padrão de avaliação 

baseado na experiência do profissional. 

 
Figura 8 - Trajeto percorrido pelo enteroscópio no pós-operatório da DGYR 

(Adaptada de Kuga, 2007)105 
Legenda. A) duodeno excluso, local de coleta de amostras de duodeno médio; B) local de 
coleta do estômago excluso; C) local de coleta do íleo, durante o retorno do enteroscópio; 
D) alça alimentar, local de coleta do jejuno médio; E) local de coleta do estômago 
remanescente ou estômago corpo alto. 

 

A distinção entre o ER e o EE se deu a partir da linha Z (transição do 

esôfago e estômago), sendo amostras de ER coletadas na parte superior do 

estômago, próximas à linha Z (cárdia), e amostras de EE na curvatura maior 

do estômago, entre a cárdia e a incisura angular. O duodeno, primeira 

porção do intestino delgado após o canal pilórico, possui entre 25 a 38 cm 

de comprimento e representa a parte mais curta do intestino delgado. As 

biopsias de duodeno no pré-operatório foram realizadas no duodeno médio, 

entre a segunda e terceira porção. O jejuno possui um número abundante de 

pregas de Kerckring (estruturas anatômicas circulares que atuam 

aumentando a superfície de contato para absorção de nutrientes), possui 

uma vascularização abundante e mucosa avermelhada, parede mais 

espessa e alça mais fixa, tendo cerca de 2,5 metros de comprimento e um 
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calibre de 2 a 4 centímetros. As biopsias de jejuno foram realizadas no 

jejuno médio, no mínimo, 1,5 metro do ângulo de Treitz, correspondente a, 

aproximadamente, 50 cm da anastomose gastrojejunal no pós-operatório da 

DGYR. O íleo foi identificado por sua menor espessura e vascularização 

(que lhe confere uma mucosa mais clara e lisa) e sua riqueza em nódulos 

linfoides (placas de Peyer)106. As biopsias foram realizadas na região entre o 

jejuno distal e íleo proximal, aproximadamente, 50 cm da enteroanastomose 

até o limite máximo alcançado pelo aparelho.  

 

 

4.7 Obtenção de amostras de plasma e soro 

 

Amostras de plasma e soro foram obtidas de sangue periférico para a 

mensuração de concentrações sistêmicas de hormônios gastrintestinais 

(GLP-1, GIP, PYY, grelina) e de marcadores de homeostase glicêmica 

(HbA1c, insulina, peptídeo C e glucagon) em amostras de plasma ou soro, 

colhidas algumas semanas antes da DGYR (pré-operatório) e após 3 meses 

de DGYR. Especificamente, para a análise de hormônios GI e glucagon, as 

amostras de sangue foram coletadas em tubos contendo inibidor de 

protease (CompleteTM Mini, EDTA-free, Roche LifeScience, EUA). Todas as 

coletas de sangue foram realizadas após 12 horas de jejum. Com intuito de 

eliminar a interferência da ação medicamentosa, as pacientes foram 

orientadas a suspender o uso de antidiabéticos orais por 4 dias, período 

superior à meia-vida dos medicamentos. Um teste de refeição mista foi 

realizado em sequência e novas coletas de sangue foram feitas após 30, 60, 

90 e 120 minutos da ingestão oral de 200 ml dieta normocalórica, 

normolipídica e normoproteica (EnsureTM, Abbott, EUA). As amostras 

coletadas foram centrifugadas a 2.800 rpm a 4°C, aliquotadas em 

microtubos de 500µl e armazenadas a -80°C até as análises bioquímicas.  
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4.8 Derivação gástrica em Y de Roux 

 

Todas as pacientes foram submetidas à técnica cirúrgica de derivação 

gástrica em Y de Roux (DGYR) sem anel de silício, por meio de laparotomia, 

realizada na Unidade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (HC-FMUSP). A 

técnica de DGYR reduz o estômago ao realizar uma bolsa gástrica proximal 

com, aproximadamente, 30 mL de capacidade total, e exclui o restante do 

estômago, duodeno e parte do jejuno proximal do fluxo de nutrientes (Figura 

9). 

 

 

Figura 9 - Mudanças anatômicas induzidas pela DGYR: anatomia 
gastrintestinal normal e alterada após DGYR 
Legenda. AL, alça alimentar; ABP, Alça biliopancreática; AC, Alça comum 

 

A reconstrução do trânsito alimentar ocorre pela prática de anastomose 

gastrojejunal término-lateral entre a bolsa gástrica e o jejuno. Pratica-se a 

secção do jejuno proximal ou médio, medido a partir de 50 a 100 cm do 

ângulo de Treitz. A porção distal do jejuno é levada ao novo reservatório 

gástrico (anastomose gastrojejunal), e o trânsito alimentar passa a ser 

restaurado pela alça alimentar. A outra porção proximal que se encontra 

exclusa do trânsito alimentar (estômago, duodeno e jejuno proximal) é 

anastomosada na alça jejunal que originou a anastomose gastrojejunal em 

uma região, aproximadamente, a 120 cm abaixo desta e, com isso, restaura-
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se o trânsito biliodigestivo formando-se a alça biliopancreática. Esta 

enteroanastomose (Y de Roux) marca o ponto de convergência entre as 

duas alças intestinais, em que o alimento que vem pela alça intestinal 

alimentar se encontra com as secreções biliodigestivas que vêm da alça 

biliopancreática. A partir dessa junção, denominada alça intestinal comum, 

há maior absorção de nutrientes no restante do intestino distal.  

Para o presente estudo, os tamanhos das alças biliopancreática e de 

alimentação foram padronizados em 50-60 cm e 100-120 cm, 

respectivamente. 

 

 

4.9  Avaliação das respostas transcriptômica e sistêmica de 
hormônios gastrintestinais à DGYR 

 

A avaliação das respostas transcriptômica e sistêmica de hormônios 

gastrintestinais à DGYR foi feita na população geral e separadamente, entre 

pacientes com remissão pós-operatória parcial ou completa de DM2. Na 

ausência de um consenso ou critério para classificar melhora da homeostase 

glicêmica em curto prazo após cirurgias bariátricas (menos que 1 ano), o 

presente estudo valeu-se do critério ADA 2009 para classificar suas 20 

pacientes de acordo com sua resposta glicêmica à DGYR. O referido critério 

foi desenhado para identificar graus de remissão de DM2 após, no mínimo, 1 

ano de cirurgia bariátrica livre de uso de medicamentos orais ou outros 

procedimentos antidiabéticos, a saber: Remissão Parcial (grupo RP) = 

HbA1c < 6,5% e glicemia de jejum (GJ) 100-125 mg/dL; Remissão completa 

(grupo RC) = HbA1c < 6% e GJ < 100 mg/dL107. Adicionalmente, a 

correlação de genes teciduais e hormônios circulantes gastrintestinais com 

marcadores da homeostase glicêmica foi testada. Essa análise foi feita 

apenas na população geral, já que o tamanho amostral do presente estudo 

não é adequado para teste de correlações, ao dividirmos o número de 

pacientes entre grupos de grau de remissão de DM2.  
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4.10 Avaliação da expressão gênica gástrica e intestinal  

 

Aproximadamente, 15-20 mg de tecido gastrintestinal, coletados de 

cada segmento intestinal e estômago, foram utilizados para extração e 

purificação do RNA total, com o Kit RNeasy Plus Mini Kit (QiagenTM, USA), 

seguindo as instruções do fabricante. A quantidade de material necessário 

foi determinada por meio de teste-piloto prévio. A quantificação, ou seja, a 

concentração de RNA total foi obtida pela leitura da absorbância nos 

comprimentos de onda de 260 e 280 nM, em espectofotômetro NanoDrop 

(ND-1000TM Spectophotometer, NanoDrop Technologies, USA), sendo a 

pureza avaliada pela razão 260/280. Foram consideradas amostras de 

pureza aceitável quando os valores dessa razão se situavam entre 1,8 e 2,1. 

A análise de integridade do RNA foi averiguada por meio de aparelho 

de eletroforese, Bionalyzer (Model 2100; Agilent Technologies, CA, USA), 

que detecta biomoléculas pela fluorescência induzida pelo laser. A imagem 

de um eletroferograma foi gerada e a qualidade das amostras foi identificada 

pelo valor de RIN (RNA Integrity Number), o qual varia de 0 a 10 em ordem 

crescente de integridade. Para análise de expressão gênica pela técnica de 

microarray, foi considerado um RIN >7, conforme recomendado pelo 

fabricante (GeneChip 1.0 ST ArrayTM – Affymetrix, USA).  

 

Análise transcriptômica global – microarray 

Foi usado para análise de microarray o Genechip 1.0 ST Array 

(GeneChip 1.0 ST ArrayTM – Affymetrix, USA). Esse chip tem sequência de 

oligonucleotídios representativos de, aproximadamente, 28.869 transcritos 

humanos82, incluindo genes precursores dos hormônios gastrintestinais 

GLP-1, GIP, PYY e grelina. 

 

Análise transcriptômica alvo – RT-qPCR 

A partir de 1 micrograma das amostras de RNA, obtiveram-se síntese e 

purificação de cDNA (DNA complementar), utilizando o kit comercial High 

Capacity cDNA Reverse TranscriptionTM Kits com inibidor de RNase (Applied 
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Biosystems, USA). Os genes gastrintestinais, GLP-1, GIP, PYY e grelina 

também foram avaliados pela técnica de reação de transcriptase reversa, 

seguida de reação em cadeia de polimerase quantitativa (RT-qPCR). A RT-

qPCR foi feita em duplicata biológica, usando o sistema de ensaio Taqman® 

(Applied Biosystems, USA), e sua leitura foi realizada no equipamento 7500 

FastTM Real-Time PCR (Life Technologies, USA). Beta-actina (ACTB) foi 

utilizada como controle endógeno da reação, selecionada em estudo-piloto 

prévio que também testou 18S, Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase 

(GAPDH), beta 2 mioglobulina (B2M) para esse fim. A análise-alvo por RT-

qPCR foi feita nas amostras das 20 pacientes do estudo e outras novas 5 

pacientes, selecionadas pelos mesmos critérios de inclusão e submetidas ao 

mesmo procedimento cirúrgico, para confirmação dos resultados 

previamente obtidos por microarray em uma população externa.  

 

 

4.11 Análises bioquímicas sistêmicas 

 

As concentrações sistêmicas de HbA1c, insulina e peptídeo C foram 

mensuradas por método enzimático (glicose), cromatografia líquida (HbA1c) 

e eletroquimioluminescência (insulina e peptídeo-C), na Divisão de 

Laboratório Central do HC-FMUSP. Concentrações de glucagon, GLP-1, 

GIP, PYY e grelina foram mensuradas por técnica multiplex (LUMINEX – 

xMAP®), técnica com princípio similar ao ELISA sanduíche, que se baseia 

em três principais elementos da tecnologia xMAP: 

 

a) sondas com código de cor ou endereço espectral distintos, que 

permitem discriminação individual na suspensão multiplex. Essa 

propriedade do método viabiliza a detecção simultânea de 

inúmeras moléculas distintas em um único poço; 

b) o equipamento de leitura (Luminex 200) utiliza o princípio da 

citometria de fluxo com 2 lasers associados para medir diferentes 

moléculas ligadas à superfície das sondas: 
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- LED ou laser vermelho – 635nm – classifica as sondas em 

cores distintas, identificando os diferentes biomarcadores; 

- LED ou laser verde – 532nm – ao excitar a ficoeritrina, gera 

um sinal proporcional à concentração do biomarcador na 

amostra; 

- processador de sinal digital que administra os dados da 

fluorescência. 

 

No presente estudo, a metodologia aplicada para o desenvolvimento da 

técnica multiplex (LUMINEX – xMAP®) consistiu no uso de microesferas 

coloridas fluorescentes (sondas) que se ligaram de forma covalente a 

anticorpos de captura. Os anticorpos de captura foram colocados 

diretamente contra o biomarcador desejado e, após uma série de lavagens 

para remover as proteínas não ligadas, anticorpos de detecção foram 

adicionados para criar o complexo sanduíche. A detecção final do complexo 

foi formada pela adição do conjugado de streptavidina-ficoeritrina, em que a 

ficoeritrina serviu como indicador fluorescente. Para esse ensaio, foram 

utilizadas placas de 96 poços, com controle negativo e um painel 

customizado com os analitos glucagon, GIP, GLP-1 ativo, PYY e Grelina 

ativa (MILLIPLEX® Multiplex Assays Using Luminex®)83, analisados pelo 

software Bio-plex Manager Software (versão 6.0). Padronizou-se curva 

padrão para cada hormônio estudado (Figura 10): 
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Figura 10 - Curva padrão dos hormônios gastrintestinais estudados e de 
glucagon para sua dosagem plasmática 
 

 

4.12 Análises estatísticas 

 

Cálculo amostral 

Uma amostra de 20 pacientes foi estimada por teste pareado não 

paramétrico de Mann-Whitney (Wilcoxon signed-rank test), considerando um 

poder de 90%, nível de significância de 5% e tamanho de efeito aproximado 

de duas vezes maior no pós-operatório (vs. pré-operatório). O tamanho do 

efeito foi estimado com base nos achados de Korner et al., 2006, 2007; 

Holdstock et al. 2008108-110, que mostraram uma variação pós-prandial dos 

hormônios GI duas vezes maior no período pós-operatório, em comparação 

com o período pré-operatório. O software utilizado para cálculo amostral foi o 

Gpower 3.1.9.2. 

 

Análise dos dados 

Variáveis contínuas foram expressas em mediana e intervalo 

interquartílico. As variáveis qualitativas foram expressas por meio das 

frequências absolutas e relativas (%). Gráficos de perfis medianos com 
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intervalos interquartílicos foram construídos para as variáveis de interesse 

entre os grupos, ao longo dos períodos estudados. O software R (R Core 

Team, 2016) foi utilizado para a realização de todas as análises, 

considerando-se nível de significância de 5%. 

Para a comparação de grupos, foi utilizado o teste t-Student, para 

variáveis normais (teste de Anderson-Darling) e teste não paramétrico de 

Mann-Whitney, quando a hipótese de normalidade não foi verificada. Para 

cálculo da área sob a curva das variáveis hormonais, que reflete seu 

comportamento pré e pós-prandiais, foi utilizado método trapezoidal. O 

referido método foi aplicado calculando-se a área integrada sobre a linha de 

base [área incremental sob a curva (iAUC)] pela regra trapezoidal, com a 

média dos quatro valores basais subtraídos, usando o software Origin 

(versão 8.5; OriginLab Corp., Northhampton, MA). Para correlação de dados 

clínicos (glicose, insulina, peptídeo C e glucagon) com níveis teciduais de 

genes e plasmáticos de hormônios, foi utilizada correlação de Spearman, 

considerando o grau de correlação muito forte, forte e moderada como 

biologicamente relevantes, de acordo com o Quadro 2. Para correlação entre 

hormônios com mais de uma medida de tempo (teste de refeição mista), foi 

utilizada correlação para medidas repetidas111. Essas análises permitiram 

averiguar se possíveis alterações dos níveis sistêmicos de hormônios 

gastrintestinais podem influenciar marcadores da homeostase glicêmica.  

 

Quadro 2 - Grau de correlação segundo correlação de Spearman 

0.9 a 1  Correlação positiva muito forte 

0.7 a 0.9 Correlação positiva forte 

0.5 a 0.7 Correlação positiva moderada 

-0.7 a -0.5 Correlação negativa moderada 

-0.9 a -0.7 Correlação negativa forte 

-0,9 a -1 Correlação negativa muito forte. 
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5  RESULTADOS 

 

 

O presente estudo testou a hipótese (H1) de que, em mulheres obesas 

portadoras de DM2, DGYR altera a expressão gástrica e intestinal de genes 

que transcrevem GLP-1, GIP, PYY e grelina, e, consequentemente, modifica 

os níveis circulantes desses hormônios, que poderiam contribuir para a 

melhora da homeostase glicêmica. Portanto, os resultados obtidos no total 

da amostra e entre os subgrupos de pacientes com e sem remissão pós-

operatória total de DM2 serão apresentados na seguinte ordem: 1. 

Transcrição gênica gastrintestinal, 2. Níveis sistêmicos de hormônios, e 3. 

Correlação de genes e hormônios com marcadores da homeostase 

glicêmica. 

 

 

5.1 Características descritivas e de resposta clínica da amostra  

 

Os dados descritivos das pacientes participantes do estudo, no total da 

amostra e nos subgrupos RP e RC, estão apresentados na Tabela 1. Nossa 

amostra foi composta exclusivamente por mulheres, predominantemente 

brancas e com distribuição similar quanto ao tempo e grau de obesidade e 

tempo de diabetes (< ou  5 anos). Clinicamente, após três meses de 

DGYR, as pacientes apresentaram melhora do grau de obesidade, refletida 

pela diminuição significativa de peso, IMC e circunferência da cintura e do 

braço (Tabela 2). Também se observou melhora do perfil lipídico e de 

marcadores da homeostase glicêmica em nível sistêmico, que incluíram 

menores valores de glicose, HbA1c e peptídeo C (Tabela 3). Todas as 

variáveis observadas mostraram-se diferentes significativamente ao se 

comparar as medidas no período pré-operatório com o pós-operatório. No 

entanto, não se observaram diferenças ao se comparar em cada período 

(pré e pós-operatório) as variáveis medidas nos subgrupos RP e RC. 
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Tabela 1 - Dados descritivos de 20 pacientes obesas e diabéticas avaliadas 
antes e 3 meses após derivação gástrica em Y de Roux 

Variável 
Amostra 

Total(n=20) 
Remissão 

Parcial(n=8) 
Remissão 

Completa(n=12) 

Idade (anos) 46,9 ± 6,2 49 ± 5,3 43,5 ± 5,4 
Etnia Branca (%) 60,0 75,0 50,0 
Etnia Parda (%) 25,0 0,0 42,0 
Etnia Negra (%) 15,0 25,0 8,0 

Mediana de Tempo de diabetes 
(anos) 

4,5 (1,7-8,0) 4,0 (2-6) 6,0 (2-10) 

Mediana de Tempo de 
obesidade (anos) 

23 (3,0-51,0) 23,0 (22-24) 24,0 (13-32) 

Tempo de diabetes < 5 anos (%) 50,0 50,0 50,0 

Tempo de diabetes  5 anos (%) 50,0 50,0 50,0 

Obesidade grau 2 T0 (%) 15,0 25,0 8,3 
Obesidade grau 3 T0 (%) 85,0 75,0 91,7 
Obesidade grau 1 T1 (%) 20,0 37,5 8,4 
Obesidade grau 2 T1 (%) 40,0 12,5 58,3 
Obesidade grau 3 T1 (%) 40,0 50,0 33,3 

Legenda. T0, pré-operatório; T1, pós-operatório de 3 meses. 

 

Tabela 2 - Dados de antropometria de 20 pacientes obesas e diabéticas 
avaliadas antes e 3 meses após derivação gástrica em Y de Roux 

Variável Amostra Total 
Remissão 

Parcial 
Remissão 
Completa 

Valor p1 Valor p2 

Peso Corporal (kg) 
T0 

119,4  

(103,6-122,6) 

119,5 

(108,3-128,7) 

113,2 

(102,3-121,1) 
< 0.001* 

0,230 

Peso Corporal (kg) 
T1 

95,6  

(85,4-105,2) 

99,8  

(85,9-105,9) 

90,4  

(85,2-100,2) 
0,218 

IMC (kg/m
2
) T0 

46,4  

(44,0-48,6) 

46,2  

(42,1-48,6) 

46,4 

(45,2-49,5) 
< 0.050* 

0,210 

IMC (kg/m
2
) T1 

38,5  

(36,3-40,6) 

38,2  

(34,0-40,6) 

38,5  

(36,6-40,8) 
0,201 

Circunferência da 
cintura (cm) T0 

129,0  

(119,3-139,3) 

132  

(121,3-140,5) 

127 

(119,3-134,5) 
< 0,001* 

0,386 

Circunferência da 
cintura (cm) T1 

115,0  

(105,5-119,3) 

117,5 

(109,3-125,5) 

113 

(105,5-117,0) 
0,255 

Circunferência do 
braço (cm) T0 

43,5  

(40,8-46,3) 

44,0 

(41,0-46,3) 

43,0 

(40,0-46,3) 
< 0.001* 

0,466 

Circunferência do 
braço (cm) T1 

36,5  

(34,8-40) 

38,0  

(35,0-39,3) 

36,0  

(34,0-40,3) 
0,456 

Legenda. Valores expressos em Mediana (Q25-Q75). T0, pré-operatório; T1, pós-operatório 
de 3 meses. p1 = T0 vs. T1; p2 = Remissão Parcial vs. Remissão Completa de diabetes 
mellitus tipo 2 no mesmo período 
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Tabela 3 - Dados clínicos de homeostase glicêmica de 20 pacientes obesas 
e diabéticas avaliadas antes e 3 meses após derivação gástrica 
em Y de Roux 
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No período pré-operatório, as curvas glicêmica e insulínica da amostra 

total foram características de pacientes diabéticos, com concentrações 

plasmáticas elevadas, e constantes de glicemia e sem distinção entre a 

primeira e segunda fase da secreção de insulina, respectivamente (Gráfico 

1). Ainda para a amostra total de pacientes, a curva de glicose pós-

operatória modificou-se, apresentando pico de hiperglicemia apenas após 30 

minutos da ingestão de dieta mista e com valores significativamente 

menores do que os encontrados no período pré-operatório (p  0,050). Essa 

observação ocorreu para ambos os grupos RP e RC quando comparados 

com o pré-operatório; entretanto, pacientes RC apresentaram glicemia 

significativamente menor que RP em todos os períodos avaliados em jejum e 

após teste de refeição (Anexo I). No pós-operatório, também ocorreu 

restauração da primeira fase da secreção de insulina na amostra total de 

pacientes, com aumento significativo de seus níveis após 30 minutos do 

teste de refeição mista e diminuição significativa ao seu término, em 

comparação com o pré-operatório. Entretanto, os valores pré-operatórios de 

insulina no subgrupo de pacientes RC foram significativamente maiores em 

jejum (0 min; p =0,002), e menores nos tempos de 90 e 120 minutos do teste 

de refeição mista (p < 0,05; Anexo I) do que no subgrupo de pacientes RP.  

Os níveis de glucagon em jejum também foram significativamente 

menores no período pós-operatório, em relação ao pré-operatório (44,8 ± 

20,9 vs. 135,2 ± 55,8 pg/ mL, respectivamente; p < 0,001). A concentração 

de glucagon aumentou em ambos os períodos aos 30 minutos do teste de 

refeição mista, enquanto, aos 60 min, ela diminuiu significativamente entre o 

pré e pós-operatório (Anexo J). A média da AUC do glucagon no pós-

operatório foi significativamente menor do que no pré-operatório (10118,8 ± 

3516,9 vs. 18650,9 ± 9057,8 pg/mL, respectivamente; p = 0,001). Não houve 

diferenças na curva de glucagon entre pacientes RP e RC. 
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Gráfico 1 - Curvas de glicose (A) e (B) e insulina (C) e (D) obtidas na 
amostra geral de pacientes e nos subgrupos de grau de remissão de 
diabetes mellitus tipo 2 durante teste de refeição mista, antes e após 3 
meses de derivação gástrica em Y de Roux 

 
Legenda. Pré-Op.: período pré-operatório; Pós-Op.: período pós-operatório de 3 meses.            

* diferença significativa (p  0,050), quando comparado com o mesmo momento no período 
pré-operatório de acordo com o teste pareado de Mann-Whitney. 

 

 

5.2 Expressão de genes gastrintestinais 

 

A coleta de biopsias pareadas (nos períodos pré e pós-operatórios) de 

cada segmento gastrintestinal teve sucesso em 100% (n = 20) no ER, 100% 

(n = 20) no jejuno, 90% (n = 18) no íleo, 85% (n = 17) no duodeno e 35% (n 

= 7) no EE. Das biopsias pareadas obtidas do ER, apenas 6 apresentaram 

qualidade (RIN > 7) e quantidade (> 100 ng/μL) de RNA necessárias para 

realização de microarray. Foi possível extrair RNA de boa qualidade em 4 

amostras pareadas das 7 obtidas no EE. Nos demais segmentos intestinais, 

tivemos obtenção de RNA de qualidade em 16 amostras pareadas do jejuno, 

14 do duodeno e 12 do íleo. Excluiu-se uma amostra do segmento EE por 

ocasião da interpretação de dados de microarray, por não compatibilidade 

metodológica.  

Portanto, as análises transcriptômicas globais foram feitas em 

amostras pareadas de ER (n = 6), EE (n = 3), duodeno (n = 14), jejuno (n = 



5 Resultados  45 

16) e íleo    (n = 12). Do total de amostras pareadas usadas nas análises 

transcriptômicas globais, pertenceram ao grupo RC: (n = 5) ER, (n = 8) 

duodeno, (n = 11) jejuno e (n = 7) íleo. Quanto à análise-alvo por RT-qPCR, 

cujos critérios de adequação do RNA são menos rígidos, foi possível obter 

bons resultados na análise de expressão do GLP-1 no ER (n = 15), duodeno 

(n = 17), jejuno (n = 23) e íleo (n = 22); do GIP no ER (n = 15), duodeno (n = 

18), jejuno (n = 17) e íleo (n = 17), do PYY no duodeno (n = 17), jejuno (n = 

22) e íleo (n = 18); e grelina no ER (n = 19), EE (n = 8). Do total de amostras 

pareadas usadas nas análises transcriptômicas alvo, pertenceram ao grupo 

RC: (n = 10) ER, (n = 9) duodeno, (n = 12) jejuno e (n = 8) íleo. 

Na amostra total de pacientes, a expressão de genes que transcrevem 

hormônios GI foi modificada após DGYR em todos os segmentos 

gastrintestinais estudados (Tabela 4). Após três meses da cirurgia, a análise 

global por microarray identificou aumento da expressão do gene GCG (p < 

0,001), precursor do hormônio GLP-1, em todos os segmentos mantidos no 

trânsito intestinal, principalmente no jejuno. Essas alterações foram 

confirmadas pela análise-alvo por RT-qPCR, porém sem significância 

estatística. A análise global também identificou aumento da expressão do 

gene GIP (p < 0,001), precursor do hormônio GIP, no estômago 

remanescente. A análise-alvo confirmou os achados de microarray no 

estômago remanescente (p = 0,0161) e encontrou diminuição significativa da 

expressão de GIP também no duodeno (p = 0,4786) e jejuno (p = 0,0334). 

Ambas as abordagens, global e alvo do gene PYY, encontraram sua 

expressão aumentada no estômago remanescente e íleo, e diminuída no 

estômago excluso, duodeno e jejuno; porém sem significância estatística. 

Estas também identificaram aumento da expressão de GHRL (p < 0,001), 

gene precursor da grelina, no estômago excluso. Adicionalmente, a 

expressão de GHRL no duodeno foi identificada como diminuída pela técnica 

de microarray (p < 0,001) e diminuída no estômago remanescente, segundo 

ambas as técnicas, porém sem significância estatística. 

Em relação à expressão gênica entre pacientes dos subgrupos RP e 

RC (Tabela 4), a análise transcriptômica global encontrou aumento pós-
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operatório de GCG no ER, jejuno e íleo de pacientes RC, enquanto, em 

pacientes RP, esse aumento foi observado apenas no duodeno, em relação 

ao pré-operatório. Além disso, a análise transcriptômica alvo encontrou 

aumento pós-operatório de GIP no ER de pacientes RC e diminuição desse 

gene no jejuno de pacientes RP, em relação ao pré-operatório. 

 

Tabela 4 - Alteração da expressão global (Microarray) e alvo (RT-qPCR) de 
genes que transcrevem hormônios envolvidos na homeostase 
glicêmica em diferentes segmentos gastrintestinais de mulheres 
obesas após 3 meses de derivação gástrica em Y de Roux 
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5.3 Concentrações sistêmicas de hormônios gastrintestinais em jejum 
e perante teste de refeição mista 

 

Para avaliação da concentração plasmática dos hormônios GI, o teste 

de refeição mista foi realizado apenas em 17 pacientes, porque 3 delas 

apresentaram condições venosas inadequadas.  

A comparação da curva de resposta dos níveis plasmáticos de GLP-1, 

GIP, PYY e grelina ao teste de refeição mista entre os períodos pré-

operatório e pós-operatório encontra-se ilustrada no Gráfico 2. Em relação 

ao período pré-operatório, os níveis pós-operatórios do hormônio GLP-1 

foram significativamente menores em jejum (4,66 vs. 2,64 pg/mL, 

respectivamente) e significativamente maiores aos 30 minutos do teste de 

refeição mista (7,57 vs. 28,46 pg/mL, respectivamente). No pós-operatório, 

houve diminuição significativa de GLP-1 aos 60 minutos do teste (7,90 

pg/mL), em relação aos 30 minutos do teste, mas, ainda assim, seus níveis 

circulantes permaneceram acima dos níveis medianos encontrados no 

período pré-operatório (5,14 pg/mL). A concentração plasmática de GIP 

também se modificou após DGYR, com níveis significativamente menores 

em praticamente todos os momentos do teste de refeição mista (p < 0,05), 

em comparação aos valores encontrados no pré-operatório. A exceção 

ocorreu para o tempo de 30 minutos do teste, em que os níveis de GIP não 

apresentaram diferença significativa em relação ao mesmo momento do pré-

operatório. Nenhuma alteração significativa foi observada na curva de 

resposta dos níveis plasmáticos de PYY e grelina ao teste de refeição mista 

após DGYR, em comparação com o pré-operatório. 

 



5 Resultados  48 

Gráfico 2 - Concentração plasmática mediana de hormônios gastrintestinais 
em resposta ao teste de refeição mista, antes e após 3 meses de derivação 
gástrica em Y de Roux 

 

Legenda: Dados expressos como mediana da concentração de GLP-1 (A), GIP (B), PYY (C) 
e grelina (D), com intervalo de 95% de confiança. Pré-Op., período pré-operatório; Pós-Op., 
período pós-operatório de 3 meses. * diferença significativa (p<0,05) quando comparado 
com o mesmo momento no período pré-operatório de acordo com o teste pareado de Mann-
Whitney. 

 

Adicionalmente, a análise da área sob a curva (AUC) mostrou 

diferenças significativas entre os períodos pré e pós-operatórios para GLP-1 

e GIP, insulina e glucagon (Tabela 5). As alterações sistêmicas de 

concentrações de hormônios gastrintestinais não foram diferentes entre 

pacientes RC e RP, ao se comparar os períodos pré e pós-operatórios. Além 

disso, após DGYR, os valores da AUC da glicose foram significativamente 

menores em pacientes RC do que nos do subgrupo RP. 
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Tabela 5 - Medidas descritivas da comparação da área sob a curva (AUC) 
dos níveis sistêmicos de hormônios gastrintestinais, glucagon e 
insulina antes e após 3 meses de derivação gástrica em Y de 
Roux 
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5.4  Correlação da expressão de genes que transcrevem hormônios 
gastrintestinais com marcadores bioquímicos da homeostase 
glicêmica  

 
Não foram identificadas correlações significativas entre marcadores 

bioquímicos da homeostase glicêmica e expressão gênica no ER (Anexo D). 

No duodeno, observou-se correlação negativa moderada de GIP com glicose 

e HbA1c (%), e positiva moderada de GLP-1 com glicose (Tabela 6). No 

jejuno, observou-se correlação negativa moderada de GIP e grelina com 

insulina, e correlação positiva moderada de GLP-1 com insulina (Tabela 7). 

No íleo, observou-se correlação negativa moderada de GIP com insulina 

(Tabela 8). Não foi possível realizar análise de correlação de marcadores 

bioquímicos da homeostase glicêmica com expressão gênica entre 

pacientes RP e RC, devido ao pequeno número amostral obtido após divisão 

da amostra por subgrupos. Também não foi possível realizar essa análise no 

estômago excluso, devido ao pequeno número amostral obtido nesse 

segmento, mesmo ao considerar a população total de pacientes. 

 
Tabela 6 - Análise de correlação de marcadores da homeostase glicêmica com 

a expressão dos genes gastrintestinais no duodeno de pacientes 
obesas com diabetes mellitus tipo 2 submetidas à derivação gástrica 
em Y de Roux 

Marcador Medida GCG GIP PYY GHRL 

Glicose (mg/dL) 

Coeficiente +0,542 -0,580 +0,060 -0,421 

Valor de p 0,045 0,030 0,838 0,134 

n 14 14 14 14 

HbA1c (%)  

Coeficiente +0,336 -0,694 +0,112 -0,382 

Valor de p 0,262 0,008 0,716 0,198 

n 13 13 13 13 

Insulina (µU/mL)  

Coeficiente -0,123 +0,187 +0,107 +0,212 

Valor de p 0,704 0,561 0,741 0,507 

n 12 12 12 12 

Peptídeo-C (ng/mL) 

Coeficiente -0,504 -0,033 +0,118 +0,498 

Valor de p 0,095 0,920 0,716 0,100 

n 12 12 12 12 

Glucagon (pg/mL) 

Coeficiente -0,278 +0,242 -0,308 +0,283 

Valor de p 0,358 0,426 0,306 0,348 

n 13 13 13 13 

Legenda. Dados avaliados por correlação de Pearson após 3 meses de derivação gástrica em Y 
de Roux. Valor positivo em negrito indica relação significativa direta, enquanto valores negativos 
em negrito indicam relação significativa inversa. GCG, gene precursor de GLP-1; GIP, gene 
precursor de GIP; PYY, gene precursor de PYY; GHRL, gene precursor de grelina; HbA1c, 
hemoglobina glicada; n, número amostral. 
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Tabela 7 - Análise de correlação de marcadores da homeostase glicêmica 
com a expressão dos genes gastrintestinais no jejuno de 
pacientes obesas com diabetes mellitus tipo 2 submetidas à 
derivação gástrica em Y de Roux 

Marcador Medida GCG GIP PYY GHRL 

Glicose (mg/dL) 

Coeficiente -0,063 -0,312 -0,283 -0,186 

Valor de p 0,816 0,239 0,289 0,490 

n 16 16 16 16 

HbA1c (%)  

Coeficiente -0,458 +0,182 -0,281 +0,376 

Valor de p 0,086 0,515 0,310 0,167 

n 15 15 15 15 

Insulina (µU/mL)  

Coeficiente +0,613 -0,524 +0,298 -0,589 

Valor de p 0,020 0,045 0,281 0,021 

n 14 15 15 15 

Peptídeo-C (ng/mL) 

Coeficiente +0,157 +0,044 +0,009 +0,177 

Valor de p 0,593 0,877 0,975 0,528 

n 14 15 15 15 

Glucagon (pg/mL) 

Coeficiente +0,198 -0,053 +0,026 -0,048 

Valor de p 0,497 0,858 0,929 0,869 

n 14 14 14 14 

Legenda. Dados avaliados por correlação de Pearson após 3 meses de derivação gástrica 
em Y de Roux. Valor positivo em negrito indica relação significativa direta, enquanto valores 
negativos em negrito indicam relação significativa inversa. GCG, gene precursor de GLP-1; 
GIP, gene precursor de GIP; PYY, gene precursor de PYY; GHRL, gene precursor de 
grelina; HbA1c, hemoglobina glicada; n, número amostral. 

 

Tabela 8 - Análise de correlação de marcadores da homeostase glicêmica 
com a expressão dos genes gastrintestinais no íleo de pacientes 
obesas com diabetes mellitus tipo 2 submetidas à derivação 
gástrica em Y de Roux 

Marcador Medida GCG GIP PYY GHRL 

Glicose (mg/dL) 

Coeficiente +0,158 -0,206 -0,210 -0,165 

Valor de p 0,624 0,521 0,513 0,608 

n 12 12 12 12 

HbA1c (%)  

Coeficiente -0,291 +0,544 -0,346 +0,459 

Valor de p 0,385 0,084 0,297 0,155 

n 11 11 11 11 

Insulina (µU/mL)  

Coeficiente +0,146 -0,600 +0,279 -0,274 

Valor de p 0,650 0,039 0,380 0,388 

n 12 12 12 12 

Peptídeo-C (ng/mL) 

Coeficiente +0,052 -0,278 +0,490 +0,153 

Valor de p 0,872 0,381 0,106 0,634 

n 12 12 12 12 

Glucagon (pg/mL) 

Coeficiente +0,241 -0,492 +0,118 -0,219 

Valor de p 0,474 0,124 0,729 0,518 

n 11 11 11 11 

Legenda: Dados avaliados por correlação de Pearson após 3 meses de derivação gástrica 
em Y de Roux. Valor negativo em negrito indica relação significativa inversa. GCG: gene 
precursor de GLP-1; GIP: gene precursor de GIP; PYY: gene precursor de PYY; GHRL: 
gene precursor de grelina; HbA1c: hemoglobina glicada; n: número amostral. 
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5.5  Análises de correlação entre hormônios gastrintestinais 
sistêmicos e marcadores bioquímicos da homeostase glicêmica 

 

Procurou-se correlacionar todos os hormônios gastrintestinais 

avaliados, bem como, as suas áreas sob a curva (AUC), com os marcadores 

bioquímicos da homeostase glicêmica: glicose, insulina, HbA1c%, peptídeo 

C e glucagon. No período pré-operatório, não foram identificadas 

correlações significativas. Já no período pós-operatório de três meses, 

encontrou-se correlação negativa moderada entre GLP-1 e HbA1C% (rho = -

0,530; p = 0,029); ou seja, quanto maior concentração de GLP-1 nesse 

período, menores os índices de HbA1C% (Tabela 9).  

 

Tabela 9 - Correlação de marcadores bioquímicos de homeostase glicêmica 
com níveis plasmáticos de hormônios gastrintestinais em 
pacientes obesas com diabetes mellitus tipo 2 submetidas à 
derivação gástrica em Y de Roux 

Marcador Medida GLP-1 GIP  PYY Grelina 

Glicose (mg/dL) 

Coeficiente 0,069 -0,222 0,136 0,163 

Valor p 0,799 0,408 0,615 0,545 

n 16 16 16 16 

HbA1c (%)  

Coeficiente -0,581 0,268 -0,247 0,018 

Valor p 0,018 0,315 0,357 0,948 

n 16 16 16 16 

Insulina (µU/mL)  

Coeficiente -0,071 -0,069 0,199 -0,140 

Valor p 0,808 0,814 0,496 0,634 

n 14 14 14 14 

Peptídeo-C (ng/mL) 

Coeficiente 0,050 0,339 0,490 0,166 

Valor p 0,859 0,216 0,064 0,554 

n 15 15 15 15 

Glucagon (pg/mL) 

Coeficiente 0,253 -0,017 0,282 0,240 

Valor p 0,328 0,948 0,272 0,354 

n 17 17 17 17 

Legenda: Valores obtidos em condições de jejum no pós-operatório de 3 meses. Em negrito, 
valor significativo. 

 

 

5.6 Resumo dos principais achados 

 

Após DGYR, ocorreram alterações significativas na expressão de 

GCG, GIP, PYY e GHRL ao longo dos segmentos GI estudados, em paralelo 
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à melhora significativa de marcadores bioquímicos plasmáticos da 

homeostase glicêmica. Resultados de destaque no estômago incluíram 

aumento da expressão de GHRL no segmento excluso após DGYR, mas os 

níveis sistêmicos de grelina não sofreram alterações significativas no pós-

operatório. Por outro lado, modificações transcriptômicas ao longo do 

intestino foram parcialmente acompanhadas por alterações sistêmicas 

concordantes de hormônios GI e correlações com marcadores bioquímicos 

da homeostase glicêmica, conforme resumido no Quadro 3.  

 

Quadro 3 - Resumo das modificações transcriptômicas ao longo do intestino 
e de níveis de hormônios gastrintestinais e sua correlação com marcadores 
da homeostase glicêmica 

Variável Gene Hormônio Correlação gene 
Correlação 
hormônio 

GLP-1 ↑ ↑ 

+Glicose  

+Insulina  

-HbA1c  

HbA1c - 

GIP ↓ ↓ 

-Glicose  

-Insulina  

-HbA1c  

↔ 

PYY ↔ ↓ ↔ ↔ 

Grelina ↓ ↔ -Insulina  ↔ 

Legenda. ↑, aumento significativo; ↓, diminuição significativa; ↔, sem alteração significativa 
Valores de correlação positivos (+) ilustram correlações significativas diretas; Valores de 
correlação negativos (-) ilustram correlações significativas inversas. Todas as correlações 
encontradas foram moderadas (Sperman). 

 

As alterações teciduais de GCG e GIP ocorreram em paralelo com 

modificações sistêmicas concordantes desses hormônios. Nesse contexto, a 

correlação entre níveis de GLP-1 e GIP, bem como, desses hormônios com 

glicose e insulina foi testada. Níveis de GIP se correlacionaram 

moderadamente com glicose e insulina no pré-operatório (rho = +0,631 e       

rho = +0,600, respectivamente; p < 0,001) e no pós-operatório (rho = +0,759 

e rho = +0,723, respectivamente; p < 0,001); enquanto correlações 

biologicamente significativas de GLP-1 com GIP (rho = +0,814; p < 0,001), 

com insulina (rho = +0,699; p < 0,001) e com glicose (rho = +0,625; p < 

0,001) ocorreram apenas no pós-operatório.  
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6 DISCUSSÃO 

 

 

6.1 Da contribuição científica 

 

Hormônios gastrintestinais desempenham diversas atividades 

biológicas que podem influenciar a homeostase glicêmica e são cogitados 

como potenciais protagonistas da melhora/remissão de DM2 observada 

após cirurgias bariátricas, como DGYR. Entretanto, a maioria dos estudos 

sobre mecanismos envolvendo hormônios GI após DGYR restringe-se a 

observações de suas concentrações sistêmicas e acumulam alguns 

resultados controversos100,103,105. Por exemplo, a concentração plasmática 

do GIP já foi reportada como aumentada, diminuída ou inalterada, após 

DGYR20,56. À luz das evidências científicas atuais, não é possível 

estabelecer, portanto, a relação de hormônios gastrintestinais com 

homeostase glicêmica pós-operatória ou os mecanismos envolvidos nessa 

possível relação. 

Nesse sentido, o presente estudo contribuiu para o melhor 

entendimento da influência que concentrações individuais de hormônios 

gastrintestinais podem ter sobre a glicemia após DGYR, ao correlacioná-las 

com marcadores da homeostase glicêmica. Além disso, avaliou, pela 

primeira vez, a resposta da expressão tecidual de genes que transcrevem 

hormônios gastrintestinais à DGYR em mulheres obesas, ao longo de todo o 

TGI. Essa abordagem permitiu verificar se alterações sistêmicas desses 

hormônios podem ser influenciadas por DGYR por meio da modificação da 

atividade transcricional dos genes que os codificam.  

Alterações significativas na expressão de GCG, GIP, PYY e GHRL 

ocorreram ao longo dos segmentos GI estudados após DGYR, em paralelo à 

melhora significativa de marcadores plasmáticos da homeostase glicêmica. 

Essas alterações foram parcialmente acompanhadas por modificações 

sistêmicas dos hormônios por eles transcritos. Notadamente, aumento da 
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expressão de GCG ao longo do intestino foi acompanhado por aumento 

sistêmico de GLP-1 e essas alterações foram inversamente correlacionadas 

com níveis de HbA1c. Nossas observações sugerem um papel potencial da 

alteração da expressão de genes que transcrevem hormônios 

gastrintestinais induzida por DGYR sobre a homeostase glicêmica pós-

operatória, principalmente ao impactar nos níveis de GLP-1.  

 

 

6.2 Dos pontos fortes e limitações  

 

O ineditismo do presente estudo consistiu na avaliação tecidual da 

expressão de genes que transcrevem hormônios gastrintestinais 

potencialmente associados com homeostase glicêmica, em todos os 

segmentos gástricos e do intestino delgado antes e após DGYR. A literatura 

científica mundial tem interesse por esse novo conhecimento, já que estudos 

em humanos disponíveis nessa área pouco exploram a biologia molecular de 

tecidos-alvo de DM2. Essa carência de dados se justifica pelo carácter 

invasivo envolvido na coleta de biopsias gastrintestinais, que consistiu no 

principal desafio técnico-científico a ser ultrapassado na presente pesquisa. 

Para ultrapassar esse desafio, optou-se pelo emprego do método de 

EDB para a coleta de biopsias, já que a Unidade de Endoscopia Digestiva de 

nossa instituição é um centro de referência mundial no desenvolvimento da 

técnica. No nosso centro, nenhuma complicação foi relatada após 364 

procedimentos de EDB, dos quais 112 incluíram coleta de biopsias112. 

Mudanças nos níveis sistêmicos de hormônios gastrintestinais e 

melhora da homeostase glicêmica são relatadas em curto prazo após 

DGYR, antes da perda significativa de peso. Portanto, o presente estudo 

buscou avaliar alterações na expressão de genes que transcrevem 

hormônios gastrintestinais e seus respectivos níveis sistêmicos o mais 

precocemente possível após a cirurgia, sem comprometer a segurança do 

paciente. De acordo com nosso grupo de especialistas em endoscopia, o 

período de três meses pós-operatórios seria o momento mais seguro e 
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precoce para realizar o exame de EDB para a coleta de biopsias 

gastrointestinais. Cabe destacar que o presente estudo logrou padronizar o 

tamanho das alças biliopancreática e alimentar resultantes do ato cirúrgico, 

já que variações nos seus tamanhos podem influenciar o grau de resposta 

metabólica à DGYR42-44. 

As amostras de sangue foram coletadas no mesmo período que a 

coleta de biopsias para realizar o cruzamento de dados. Após três meses, 

pacientes submetidos à DGYR, em geral, começam a ingerir alimentos mais 

consistentes e maior volume de bebidas. Essa condição é importante para 

reduzir o risco de desenvolver síndrome de Dumping após ingestão da dieta 

líquida industrializada oferecida no teste da refeição. A alta densidade 

calórica da dieta por nós utilizada reflete seu elevado conteúdo proteico. A 

dieta possui quantidade adequada de carboidratos e tem sido utilizada em 

estudos após cirurgia bariátrica55,113. A aplicação do teste de refeição mista 

se deu porque níveis de hormônios gastrintestinais após DGYR podem ser 

similares em jejum, mas sua resposta pós-prandial é frequentemente 

alterada. 

A transcriptômica GI pós-operatória teve como controle os resultados 

mensurados, para cada paciente em particular, no período pré-operatório. 

Foi de interesse que as biopsias de material GI no pós-operatório fossem 

feitas em regiões próximas às biopsiadas no pré-operatório. Para isso, 

utilizou-se marcação com tinta nanquim nas regiões intestinais em que foi 

praticada a biopsia pré-operatória.  

A adoção de técnica de pareamento teve como consequência a 

redução do número de biopsias intestinais aptas a serem avaliadas pela 

técnica de microarray. Adiciona-se que alterações anatômicas pós-

operatórias limitam e/ou impedem o acesso aos segmentos gastrintestinais 

pela EDB, especialmente estômago excluso e duodeno. O acúmulo de 

líquido gástrico e de refluxo biliar duodenogástrico pode modificar a posição 

do estômago excluso, e dificultar o acesso ao órgão, ao lado de eventuais 

estenose e aderências de alças intestinais que podem restringir a passagem 
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do enteroscópio. Obesidade e excesso de gordura na região abdominal 

também podem dificultar o procedimento endoscópico.  

No presente estudo, a qualidade e quantidade de RNAm obtidos nem 

sempre satisfez os rigorosos critérios adotados para o desenvolvimento da 

técnica de microarray. Essa limitação foi observada, principalmente, no 

tecido gástrico, que é rico em enzimas capazes de degradar RNA. Mesmo 

em face dessas limitações, optou-se por manter todos os critérios de seleção 

de amostras ora descritos, para garantir a geração de dados de alta 

confiabilidade pelo método de microarray e para a realização adequada de 

comparações estatísticas.  

No final, o total de amostras pareadas avaliadas foram 6 de ER, 3 de 

EE, 14 de duodeno, 16 de jejuno e 12 de íleo. Dada a elevada sensibilidade 

do método de microarray, de acordo com teste de Wilcoxon, uma amostra 

mínima de 7 pacientes tem poder de 80%, com nível de significância de 5%, 

um erro α- (erro tipo I) de 0,05 e erro β (erro tipo II) de 0,2, para detectar 

diferença de 0,756 para o fold change de expressão gênica, considerando 

desvio padrão de 0,556. Como obteve-se um número de amostras muito 

inferior a 7 no EE (correspondente ao estômago excluso no pós-operatório), 

não foi possível realizar análise de correlação entre marcadores da 

homeostase glicêmica e expressão gênica nesse segmento. Além disso, foi 

possível analisar apenas 6 amostras pareadas de ER, o que pode ter 

influenciado a ausência de correlações significativas entre marcadores da 

homeostase glicêmica e expressão gênica nesse segmento. 

A técnica de microarray possibilitou verificar quão expressiva foi a 

alteração tecidual de genes que transcrevem hormônios gastrintestinais 

após DGYR, dentre todos os genes humanos conhecidos. Entretanto, a 

presença ou ausência de significância da alteração de determinado gene 

pela técnica não significa necessariamente que ele foi influenciado pela 

cirurgia. Quem responde essa questão é a técnica de RT-qPCR, que analisa 

a expressão gênica numa abordagem-alvo.  

Distinta da técnica de microarray, a de RT-qPCR, fornece resultados 

confiáveis mesmo em amostras com menor quantidade e qualidade de 
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RNAm. No presente estudo, a técnica de RT-qPCR foi aplicada em amostras 

pareadas obtidas de nossas pacientes e de 5 pacientes adicionais similares 

(que atenderam aos mesmos critérios de inclusão e exclusão), para a 

validação de alterações transcriptômicas em uma população externa. 

Portanto, o total de amostras pareadas avaliadas para alteração específica 

dos genes estudados foi: GLP-1 = 15 de ER, 17 de duodeno, 23 de jejuno e 

22 de íleo; GIP = 15 ER, 18 de duodeno,17 de jejuno e 17 de íleo; PYY = 17 

de duodeno, 22 de jejuno e 18 de íleo; e grelina = 19 de ER e 18 de EE. 

O uso combinado de microarray e RT-qPCR tem sido extensamente 

adotado pela literatura científica em estudos de expressão gênica. Nessas 

técnicas, em especial a técnica de microarray, obtêm-se melhores resultados 

quanto mais homogêneas forem as amostras entre os grupos 

comparados114. No objetivo de obter amostras mais homogêneas possíveis, 

além do pareamento de amostras, optamos por avaliar apenas mulheres. 

Cerca de 80% dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica na Unidade de 

Cirurgia Bariátrica do Hospital das Clínicas são do sexo feminino. Isso 

significa que nossas análises foram desenvolvidas em uma amostra 

clinicamente representativa. 

Outra característica singular do presente estudo consistiu na análise da 

expressão tecidual de genes que transcrevem hormônios gastrintestinais e 

de níveis sistêmicos desses hormônios entre pacientes com remissão parcial 

e completa de DM2, bem como, sua correlação com HbA1c, insulina, 

peptídeo C e glucagon, como os principais marcadores da homeostase 

glicêmica. Para esse último propósito, optou-se pelo emprego do teste de 

correlação de Sperman, uma medida não paramétrica de correlação que 

testa a dependência estatística entre os rankings de duas variáveis.  

 

 

6.3 Dos resultados 

 

No presente estudo, mulheres obesas portadoras de DM2 

apresentaram diminuição significativa de peso, IMC e circunferência da 
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cintura após 3 meses de DGYR (vs. pré-operatório). Também exibiram 

melhora significativa nos níveis de glicose, insulina, peptídeo C, HbA1c e 

glucagon, confirmando a efetividade da cirurgia em promover perda de peso 

e melhora glicêmica26. De acordo com a análise transcriptômica 

gastrintestinal por microarray, esses benefícios alcançados cirurgicamente 

foram acompanhados por alterações significativas da expressão 

gastrintestinal dos genes GCG (no ER, jejuno e íleo), GIP (no ER) e GHRL 

(no EE e duodeno). Nossa análise transcriptômica-alvo por RT-qPCR 

confirmou apenas aumento significativo de GIP no ER e destacou diminuição 

significativa de GIP também no duodeno e jejuno, em relação ao pré-

operatório. Entretanto, valores de RT-qPCR exibiram uma mudança 

semelhante em grau (valores aproximados de fold changes) e direção 

(aumento/diminuição) que valores significativos fornecidos por microarray.  

Desacordos entre observações levantadas por microarray e RT-qPCR 

são comuns, e alguns autores definem "validação" de resultados de 

microarrays usando seu acordo quantitativo (grau semelhante de mudança) 

e qualitativo (direção) com RT-qPCR114-116. Na presente pesquisa, valores 

significativos de microarray foram, portanto, considerados biologicamente 

relevantes quando quantitativa ou qualitativamente similares aos valores de 

RT-qPCR, mesmo na ausência de significância estatística. 

De acordo com nossos dados, correlações significativas entre 

marcadores da homeostase glicêmica e alterações de expressão gênica nos 

segmentos gástricos (EE e ER) não foram identificadas. Além disso, após 

DGYR, mudanças em níveis de expressão gênica gástrica nem sempre 

foram acompanhadas por mudanças concordantes dos níveis sistêmicos de 

seus hormônios transcritos. O pequeno número de amostras viáveis nesses 

segmentos pode ter contribuído para esses resultados; mas, aparentemente, 

alterações na expressão de genes no estômago não desempenharam um 

papel biológico direto na melhora glicêmica pós-operatória em nossas 

pacientes.  

Por outro lado, alterações transcricionais de GCG e GIP no intestino, 

foram acompanhadas por alterações sistêmicas concordantes de GLP-1 e 
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GIP e níveis de GLP-1 se correlacionaram inversamente com níveis de 

HbA1c. Nossos dados de GLP-1 são coerentes com estudo prévio de 

DGYR, que encontrou aumento pós-operatório das concentrações 

plasmáticas desse hormônio em resposta à ingestão oral de glicose em 

pacientes portadores de DM221. Distinto do observado no estômago, nossos 

dados sugerem que o intestino parece influenciar, ao menos parcialmente, 

níveis sistêmicos de hormônios com potencial impacto na homeostase 

glicêmica após DGYR. Chamou a atenção que a expressão intestinal de 

GCG e GIP se correlacionou com níveis de glicose e insulina. Essa 

correlação, entretanto, foi direta para GCG e inversa para GIP, o que pode 

refletir um possível efeito sinérgico entre os hormônios por eles transcritos 

na regulação da homeostase glicêmica. 

Enquanto GLP-1 possui efeito insulinotrópico, GIP pode desempenhar 

um papel insulinotrópico ou glucagonotrópico. Comparados a indivíduos 

saudáveis, portadores de DM2 possuem níveis diminuídos do hormônio 

GLP-1, mas níveis comparáveis de GIP16,20-22,56. Entretanto, a ação 

insulinotrópica de GIP parece ser menor nesses pacientes, possivelmente 

por resistência adquirida de células β do pâncreas a essa incretina20. Após 

DGYR, relata-se aumento de GLP-1, enquanto mudanças nos níveis de GIP 

são controversas102. 

Se considerarmos um possível efeito sinérgico entre GLP-1 e GIP na 

regulação glicêmica, podemos admitir que, ao aumentar níveis depletados 

de GLP-1, DGYR poderia promover a produção de insulina e direcionar GIP 

predominantemente para sua ação glucagonotrópica. A existência 

decorrelação significativa de níveis de GLP-1 com GIP, glicose e insulina no 

período pós-operatório fortalece essa hipótese. Poderíamos lembrar, por 

similaridade, o controle da homeostase da pressão arterial por mecanismos 

sinérgicos para suprir adequadamente os tecidos de oxigênio, com a 

existência de controle fino da glicemia para suprir adequadamente os tecidos 

de energia. Nessa perspectiva, é factível propor que níveis diminuídos de 

GLP-1 em pacientes obesos diabéticos podem limitar a ação de GIP por 
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prejudicar a ação sinérgica de ambos os hormônios no controle da 

homeostase glicêmica. 

De importância, para concluir o desenho da resposta transcriptômica e 

sistêmica de hormônios gastrintestinais à DGYR e sua correlação com 

homeostase glicêmica, sugerido por nossos dados, seria compreender a 

origem do aumento da expressão intestinal de GCG e dos níveis sistêmicos 

do hormônio por ele transcrito. Evidências atuais sugerem que níveis de 

grelina podem estimular a produção de GLP-1115,117,118. 

Coerentemente, um achado inédito do presente estudo foi aumento 

significativo da expressão do gene GHRL no EE após DGYR119. Essa 

alteração gênica apresentou correlação positiva muito forte com pico de 

GLP-1 aos 30 minutos do teste de refeição mista (rho = 1; p = 0,02), 

conforme análise estatística adicional por correlação de Spearman. 

Aparentemente, a ausência prolongada do contato de alimentos com a 

mucosa gástrica exclusa pode estimular a expressão pós-operatória de 

GHRL, e, consequentemente, a síntese de GLP-1. Vale lembrar que a 

grelina é um hormônio orexígeno e pode, em longo prazo, dificultar o 

controle de peso. Os níveis de grelina sérica tiveram aumento não 

significativo. 

Chama a atenção que as mudanças nos níveis de GLP-1 

presentemente observadas não foram diferentes entre pacientes dos 

subgrupos RP e RC. Por outro lado, somente pacientes RC apresentaram 

aumento significativo de GCG e GIP no ER, sugerindo possível aumento 

local dos hormônios por eles transcritos (GLP-1 e GIP). No estômago, níveis 

aumentados de GLP-1 e GIP em pacientes RC após DGYR poderiam, 

portanto, atuar como sinalizadores do esvaziamento gástrico e saciedade, 

contribuindo para a normalização glicêmica. Ocorre que existe relação 

estreita entre esvaziamento gástrico e glicemia que pode ser influenciada 

por GLP-1 e GIP120. 

De acordo com nossos dados, níveis circulantes aumentados de 

glicose e insulina parecem sinalizar a expressão diferenciada de GCG e GIP 

em diferentes segmentos do intestino. Entretanto, as alterações 
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transcriptômicas observadas após DGYR, provavelmente, advém das 

modificações anatômicas gastrintestinais resultantes da cirurgia que, 

possivelmente, modificam a resposta gênica a sinalizadores sistêmicos. 

Particularmente, a diminuição de GIP pode ocorrer em resposta aos 

procedimentos disabsortivos da DGYR, uma vez que a secreção desse 

hormônio se mostra reduzida em indivíduos com má absorção intestinal16. 

Outros fatores anatômicos podem ter influenciado a expressão dos demais 

hormônios, mas nossos dados não são suficientes para os identificar. 

Outro achado de interesse, no presente estudo, que também pode 

estar associado ao papel de GLP-1 e GIP no controle da homeostase 

glicêmica em pacientes RC, é o local da expressão dos genes que os 

transcrevem ao longo do intestino e sua correlação com glicose ou insulina. 

Na amostra total, observou-se correlação de níveis sistêmicos de insulina e 

glicose com GLP-1 e GIP, de forma direta ou inversa. No entanto, a análise 

entre pacientes dos subgrupos RP e RC mostrou que os primeiros 

apresentaram apenas mudança em GCG e que esta ocorreu no duodeno, 

local excluso do trânsito alimentar e cuja expressão gênica se correlacionou 

diretamente com níveis de glicose. Por sua vez, pacientes RC apresentaram 

aumento significativo de GCG no jejuno e de GIP no íleo, locais mantidos no 

trânsito alimentar e cuja expressão gênica se correlacionou com níveis de 

insulina.  

É possível que mulheres obesas possam apresentar perfis diferentes 

quanto à origem intestinal e sinalização de hormônios gastrintestinais, em 

que pacientes RP apresentariam influência duodenal de GLP-1 mediada por 

glicose e pacientes RC, influência dos segmentos jejuno e íleo mediada por 

insulina, tanto para GLP-1 quanto para GIP. A fonte dessas diferenças 

poderia incluir alterações epigenéticas que dificultariam a correta resposta 

transcriptômica de GLP-1 e GIP no intestino de pacientes RP, por exemplo. 

As modificações presentemente encontradas nos níveis sistêmicos de 

GLP-1 e GIP após DGYR estão de acordo com dados descritos previamente 

pela literatura
8,11,16,102

. Notadamente, alterações de GLP-1 foram as 

biologicamente mais importantes e similares às reportadas por outros 
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autores, principalmente no que tange seu aumento aos 30 minutos do teste 

refeição mista padrão. Ao utilizar antagonista competitivo de GLP-1 em 

indivíduos portadores de DM2, Shah et al. observaram aumento da glicemia, 

diminuição da secreção de insulina e redução significativa da resposta das 

células β após DGYR40. Portanto, estudos apoiam que o GLP-1 atua no 

controle glicêmico pós-cirurgia, entretanto, os mecanismos não estão 

completamente elucidados. Em relação ao GIP, este apresentou redução 

significativa em todos os períodos do teste de refeição mista e, devido a 

dados controversos na literatura, necessita ser mais profundamente 

explorado. Novas vertentes apontam possível papel do GIP no metabolismo 

lipídico e perfil inflamatório que, de maneira indireta, poderia interferir na 

resposta glicêmica de pacientes após DGYR120-122. 

Quanto aos demais hormônios, as concentrações plasmáticas de PYY 

em jejum reduziram significativamente após DGYR, comparado ao pré-

operatório, mas não após o teste de refeição mista. Além disso, este 

hormônio não apresentou correlações significativas com marcadores da 

homeostase sistêmica, indicando pouca participação ou nenhuma desse 

peptídeo nos efeitos glicêmicos alcançados pela cirurgia em mulheres 

obesas. Nossos achados se contrapõem a estudos prévios, que reportam 

aumento de concentrações plasmáticas pós-prandiais de PYY após DGYR, 

em relação a indivíduos eutróficos, sobrepeso ou obesos e/ou submetidos a 

outros tipos de procedimentos bariátricos82,83. Grelina apresentou aumento 

não significativo no plasma e, também, não se correlacionou com melhora 

glicêmica; entretanto, novas pesquisas instigam-nos a procurar com mais 

afinco relações entre este hormônio e GLP-1, uma vez que se especula sua 

possível influência sobre a regulação da transcrição de GLP-1117. 

As alterações da expressão intestinal de GCG e GIP em paralelo com 

alterações concordantes dos níveis de hormônios circulantes por eles 

transcritos nos permitem sugerir que a DGYR modula níveis sistêmicos de 

incretinas por alterar a expressão gênica intestinal. Muito embora essas 

alterações foram correlacionadas com melhora de marcadores da 

homeostase glicêmica, não houve diferença significativa dos níveis 
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plasmáticos destes hormônios entre pacientes RC e RP. Portanto, não é 

possível atribuir definitivamente um papel central de GLP-1 e GIP na 

remissão pós-operatória de DM2. Em artigo de posicionamento científico, 

Vidal sugere que aumento de GLP-1 e redução de GIP podem participar de 

maneira coadjuvante na melhora glicêmica, porém não são necessariamente 

os principais responsáveis pela homeostase glicêmica após DGYR123. 

Entretanto, a aparente sinergia entre GLP-1 e GIP revelada por nossos 

resultados parece ser relevante no controle da homeostase glicêmica e trata-

se de um novo olhar científico sobre esses hormônios gastrintestinais. 

O presente estudo venceu importante desafio técnico-científico, na 

obtenção de tecido de diferentes seguimentos do TGI para análises de 

expressão gênica. Essa abordagem o destaca dos demais estudos 

disponíveis e foi relevante para suscitar os potenciais mecanismos 

envolvidos como alterações plasmáticas de GLP-1 após DGYR. Suas 

limitações incluem a pequena extensão das mudanças de fold-change 

observadas na expressão dos genes estudados, algumas sem significância 

estatística durante sua validação. A limitação do número de biópsias 

disponíveis para realização de análises de correlações entre grupos, 

dificultou a elaboração de hipóteses mais contundentes, no que se refere a 

origem intestinal da resposta à homeostase glicêmica. 

Apesar dessas limitações, nossos dados nos permitiram concluir que 

DGYR modifica a expressão gastrintestinal de genes que transcrevem 

hormônios envolvidos na homeostase glicêmica. Particularmente, essas 

alterações no intestino foram acompanhadas por modificações concordantes 

de níveis sistêmicos das incretinas e se correlacionaram com marcadores de 

melhora da homeostase glicêmica. Em conjunto, nossos dados sugerem que 

DGYR pode influenciar a homeostase glicêmica por mecanismos que 

incluem modificação transcriptômica do TGI. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Nas condições da presente pesquisa, podemos concluir que, após três 

meses de DGYR, mulheres obesas portadoras de DM2 apresentaram 

mudanças da expressão gástrica e intestinal dos genes GCG, GIP, PYY e 

GHRL. Alterações da expressão de GCG e GIP no intestino ocorreram em 

paralelo com alterações concordantes dos níveis sistêmicos de seus 

hormônios transcritos e se correlacionaram com marcadores da homeostase 

glicêmica. Essas alterações não foram diferentes entre pacientes com ou 

sem remissão total pós-operatória de DM2, o que impede associar 

definitivamente níveis desses hormônios com homeostase glicêmica. 
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8  ANEXOS 

 

 

8.1  Anexo A - Aprovação do estudo pela Comissão de Ética para 
Análises de Projetos de Pesquisas do Hospital das Clínicas da 
FMUSP (CAPPesq) 
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8.2  Anexo B - Desmembramento do projeto temático pela CAPPesq 
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8.3 Anexo C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
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8.4 Anexo D - Análise de correlação de marcadores da homeostase 
glicêmica com a expressão dos genes gastrintestinais no ER 

 
Análise de correlação de marcadores da homeostase glicêmica com a 
expressão dos genes gastrintestinais no estômago remanescente de 
pacientes obesas com diabetes mellitus tipo 2 submetidas à derivação 
gástrica em Y de Roux 

Marcador Medida GCG GIP PYY GHRL 

Glicose (mg/dL) 

Coeficiente +0,036 +0,338 -0,472 +0,373 

Valor de p 0,945 0,512 0,344 0,467 

n 6 6 6 6 

HbA1c (%) 

Coeficiente -0,487 -0,234 -0,154 -0,366 

Valor de p 0,405 0,705 0,805 0,544 

n 5 5 5 5 

Insulina (µU/mL) 

Coeficiente +0,341 +0,567 -0,557 +0,903 

Valor de p 0,659 0,433 0,443 0,097 

n 4 4 4 4 

Peptídeo-C (ng/mL) 

Coeficiente +0,115 +0,763 -0,069 +0,878 

Valor de p 0,885 0,237 0,931 0,122 

n 4 4 4 4 

Glucagon (pg/mL) 

Coeficiente -0,300 -0,300 -0,100 +0,700 

Valor de p 0,624 0,624 0,873 0,188 

n 5 5 5 5 

Legenda. Dados avaliados por correlação de Pearson após 3 meses de derivação gástrica 
em Y de Roux. Não houve correlações significativas. GCG, gene precursor de GLP-1; GIP, 
gene precursor de GIP; PYY, gene precursor de PYY; GHRL, gene precursor de grelina; 
HbA1c, hemoglobina glicada; n, número amostral. 
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8.5 Anexo E - Medidas descritivas e valor p da comparação dos 
momentos em cada instante do teste de refeição mista para 
hormônio GLP-1 entre pré e pós-operatório 

 

Instante  Momento N Média Mediana DP Mínimo Máximo Valor p* 

0 min 
T0 17 4,96 4,66 2,04 2,14 8,55 

0,035 
T1 17 3,75 2,64 3,10 0,98 12,52 

30 min 
T0 17 10,28 7,57 9,06 4,33 43,51 

0,005 
T1 16 28,00 28,46 15,61 4,08 51,58 

60 min 
T0 17 6,78 5,14 4,16 2,64 19,98 

0,034 
T1 16 10,63 7,90 7,04 2,32 27,39 

90 min 
T0 17 6,69 5,89 3,10 3,27 14,39 

0,756 
T1 16 8,08 5,85 6,65 1,77 25,15 

120 min 
T0 17 7,04 5,14 4,446 2,54 17,96 

0,379 
T1 16 6,40 4,78 4,56 1,70 15,00 

*Teste não paramétrico de Wilcoxon 
Legenda: T0: período pré-operatório; T1: período pós-operatório de 3 meses 
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8.6 Anexo F - Medidas descritivas e valor p da comparação dos 
momentos em cada instante do teste de refeição mista para 
hormônio GIP entre pré e pós-operatório 

 

Instante Momento N Média Mediana DP Mínimo Máximo Valor p* 

0 min 
T0 17 319,54 244,77 245,84 64,76 935,29 

0,009 
T1 17 144,15 154,05 80,65 22,55 265,64 

30 min 
T0 17 1401,71 1519,00 497,90 234,46 2074,00 

0,569 
T1 16 1276,70 1288,62 604,36 290,86 2508,50 

60 min 
T0 17 1104,41 1164,00 470,82 278,45 1982,50 

0,007 
T1 16 664,137 686,610 271,19 200,28 1076,00 

90 min 
T0 17 875,53 743,56 415,05 276,14 1604,50 

0,006 
T1 16 568,01 505,57 296,42 183,03 1105,00 

120 min 
T0 17 642,07 560,76 331,85 129,85 1283,50 

0,003 
T1 16 338,10 351,08 149,61 109,29 754,26 

*Teste não paramétrico de Wilcoxon 
Legenda: T0: período pré-operatório; T1: período pós-operatório de 3 meses 
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8.7 Anexo G - Medidas descritivas e valor p da comparação dos 
momentos em cada instante do teste de refeição mista para 
hormônio PYY entre pré e pós-operatório 

 

Instante Momento N Média Mediana DP Mínimo Máximo Valor p* 

0 min 
T0 17 409,07 283,13 282.92 91,42 949,03 

0,001 
T1 17 118,09 119,23 91.022 7,02 349,31 

30 min 
T0 17 588,17 424,89 348.932 214,338 1230,00 

0,756 
T1 16 571,03 554,44 272.225 110,890 1082,00 

60 min 
T0 17 504,48 389,94 341.892 159,93 1399,00 

0,501 
T1 16 518,74 509,62 195.773 91,42 833,47 

90 min 
T0 17 514,17 408,98 307.01 193,02 1158,50 

0,535 
T1 16 405,22 408,35 169.90 110,89 697,44 

120 min 
T0 17 490,91 457,25 313.659 158,495 1310,00 

0,121 
T1 16 299,85 250,90 175.57 61,68 576,29 

*Teste não paramétrico de Wilcoxon 
Legenda: T0: período pré-operatório; T1: período pós-operatório de 3 meses 
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8.8 Anexo H - Medidas descritivas e valor p da comparação dos 
momentos em cada instante do teste de refeição mista para 
hormônio Grelina entre pré e pós-operatório 

 

Instante Momento N Média Mediana DP Mínimo Máximo Valor p* 

0 min 
T0 17 36,87 26,95 18,08, 19.57 72,71 

0,831 
T1 17 44,54 32,83 43,09 16.70 187,85 

30 min 
T0 17 41,09 31,02 25,80 17.12 125,26 

0,918 
T1 16 46,82 33,65 46,58 14.81 189,20 

60 min 
T0 17 40,29 35,46 18,55 17,96 81,83 

0,717 
T1 16 53,86 29,88 64.81 12,93 260,21 

90 min 
T0 17 35,76 28,25 14.70 19,18 64,05 

0,408 
T1 16 53,34 28,55 52.36 18,60 204,85 

120 min 
T0 17 37,22 31,19 15.17 18,60 66,55 

0,438 
T1 16 40,92 25,66 44.20 8,01 188,90 

*Teste não paramétrico de Wilcoxon 
Legenda: T0: período pré-operatório; T1: período pós-operatório de 3 meses 
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8.9 Anexo I - Medidas descritivas e valor p da comparação dos 
momentos em cada instante do teste de refeição mista para 
glicose e insulina, na amostra total de pacientes e nos subgrupos 
RP e RC 

 

 



8 Anexos   82 

8.9 Anexo J - Curva de glucagon frente teste de refeição mista, antes 
e após 3 meses de derivação gástrica em Y de Roux 

 

 
Legenda: Pré-Op: período pré-operatório; Pós-Op: período pós-
operatório de 3 meses. * diferença significativa quando comparado 
com o mesmo momento no período pré-operatório de acordo com o 
teste pareado de Mann-Whitney 
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Apêndice A - Publicação sobre as alterações do gene da grelina em 
pacientes com DM2 submetidos à DGYR 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 


