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1.C ONSIDERAÇÕES I NICIAIS

Considerações Iniciais

Obesidade, um estado de resistência à insulina por excelência,é um
dos principais fatores de risco para diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) e dislipidemia,
aumentando assim a mortalidade por doenças cardiovasculares (1).
O acúmulo de gordura visceral leva ao aumento de adipocitocinas
inflamatórias e elevação de ácidos graxos livres na circulação, músculo e fígado
que, por sua vez, são responsáveis pela resistência à insulina (2).
Sabe-se que perdas de 5 a 10% do peso corporal promovem melhoras
significativas dos parâmetros metabólicos (3,4). Entretanto, mudanças do estilo de
vida e terapias medicamentosas são pouco eficazes nos pacientes obesos graves para
promover redução e manutenção do peso.
A cirurgia bariátrica é o tratamento mais efetivo para perda e
manutenção de peso em longo prazo, apresentando resultados favoráveis nos fatores
de risco cardiovascular com melhora dos perfis glicêmico e lipídico e da resistência
à insulina em pacientes obesos.
Melhora ou mesmo remissão do DMT2 tem sido observada nas
diversas modalidades cirúrgicas atuais realizadas em indivíduos com índice de
massa corporal (IMC) igual ou superior a 35 kg/m2.
No estudo Greenville (5), 608 pacientes foram acompanhados por até
14 anos após a cirurgia do bypass gástrico. Desses pacientes, 146 eram diabéticos,
sendo que 83% permaneceram com controle glicêmico satisfatório no período de
seguimento do estudo. Apenas 22% dos dabéticos não apresentaram remissão da
doença, sendo que a maioria tinha idade mais avançada e apresentava longo
histórico de evolução da doença.
Outro estudo clássico, o Swedish Obesity Subjects (SOS) (6), recrutou
4.047 obesos submetidos á cirurgia bariátrica e utilizou técnicas restritivas, mistas e
2
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disabsortivas ou permaneceram no tratamento clínico para obesidade, tendo sido
este considerado como grupo controle. Os resultados demonstraram que a
prevalência de DMT2 era de 8% no grupo controle versus 1% no grupo cirurgia
após 2 anos de seguimento. No acompanhamento de 10 anos, 24% do grupo
controle apresentava diabetes, contra 7% no grupo cirúrgico.
As várias modalidades cirúrgicas apresentam diferentes impactos na
perda de peso e controle do DMT2. Nas cirurgias restritivas, ocorre perda de
aproximadamente 10 a 20% do peso inicial, sendo que a melhora do controle
glicêmico e da resistência à insulina se correlacionaram com a perda de peso
adquirida após o procedimento (7). Nas cirurgias que envolvem o desvio do trânsito
alimentar, como a derivação ou “bypass” gastrojejunal em Y de Roux (BGYR) e
derivação biliopancreática (DBP), ocorre restrição calórica e diferentes graus de
disabsorção. Na cirurgia do BGYR, a técnica empregada é mais restritiva e menos
disabsortiva (mista) e no DBP prevalece a disabsorção. Nessas duas técnicas, a
melhora da sensibilidade à insulina ocorre precocemente, poucos dias após o ato
operatório (8).
Buchwald (9), em uma meta-análise realizada em 2004, demonstrou
uma perda média do excesso de peso de 46,2%, 59,5% e 63,3% para banda gástrica
ajustável, BGYR e DBP e, em termos de remissão do diabetes, 56,7%, 80,3% e
95,1% para as mesmas técnicas respectivamente. O estudo reforça a superioridade
das cirurgias que envolvem o desvio do trato gastrointestinal no controle glicêmico
nos pacientes obesos com DMT2.
Enfatizando a cirurgia do BGYR, foco desta tese, várias teorias tentam
explicar a melhora precoce do diabetes nos pacientes operados por essa modalidade
cirúrgica.
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A restrição calórica a qual os pacientes são submetidos no pósoperatório seria uma possível hipótese. A dieta hipocalórica levaria a um aumento
da neoglicogênese intestinal que promoveria uma redução da produção hepática de
glicose, melhorando a resistência hepática à insulina e o controle glicêmico (10).
Cummings et al (11) propõe que o aumento do trânsito intestinal causado pelo desvio
cirúrgico do trato intestinal e a presença de alimentos não digeridos no intestino
distal (principalmente no íleo) aumentaria a secreção de hormônios intestinais como
o peptídeo semelhante ao glucagon 1 (GLP-1) e o peptídeo YY ( PYY), que
atuariam ao nível do sistema nervoso central, causando efeitos anorexígenos. O
GLP-1, através de sua ação insulinotrópica e na redução dos níveis de glucagon,
teria ações benéficas no controle glicêmico dos pacientes com DMT2. Outra
explicação para a melhora do controle glicêmico, inicialmente estudada por
Rubino (12), seria a existência de um fator desconhecido no duodeno que causaria
resistência à insulina. A exclusão duodenal do trânsito alimentar após a cirurgia
poderia reverter esse efeito.
Outro efeito benéfico da cirurgia ocorre no perfil lipídico. A metaanálise de Buchwald (9) revelou que a cirurgia bariátrica promove nítida melhora do
perfil lipídico em mais de 70% dos pacientes operados.
Sabemos que os indivíduos obesos e diabéticos apresentam
adiposidade visceral, responsável por abundante oferta de ácidos graxos livres na
circulação e que no fígado, promove elevação da síntese de triglicérides, detectado
no jejum e pós alimentação (14) contribuindo para o processo aterosclerótico.
O aumento da hipertrigliceridemia pós-prandial em diabéticos poderia
ser atribuído à redução da ação da lipase lipoproteica (LPL) e aumento da produção
hepática de triglicérides (15).
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Sabe-se que os níveis de adiponectina, adipocitocina com efeitos antiaterogênicos, anti-inflamatórios e sensibilizadora da insulina, estão diminuídos em
indivíduos com obesidade, resistência à insulina e DMT2 (16,17). Qiao e
colaboradores (18), em estudos experimentais em ratos, demonstraram que a
adiponectina atuaria aumentando a depuração de triglicérides do plasma, através da
ação sobre a LPL. Haveria assim, uma associação direta entre a diminuição da ação
da LPL, baixos níveis de adiponectina e hipertrigliceridemia pós-prandial.
Em humanos as relações entre os níveis de adiponectina e a
hipertrigliceridemia ainda não estão bem estabelecidas.
Embora existam vários estudos demonstrando em longo prazo os
benefícios da cirurgia bariátrica sobre o perfil lipídico e no metabolismo da glicose
sérica, analisando suas relações com a secreção de GLP-1 e insulina, são poucos os
trabalhos que avaliam as alterações precoces dos mecanismos metabólicos e
hormonais.

5

Considerações Iniciais

Referências
1. Ferrannini E, Natali A, Bell P, Cavallo-Perin P, Lalic N, Mingrone G. Insulin
resistance and hypersecretion in obesity. European Group for the Study of Insulin
Resistance. J Clin Invest. 1997 Sep 1;100(5):1166-73.
2. Itani SI, Ruderman NB, Schmieder F, Boden G. Lipid-induced insulin resistance in
human muscle is associated with changes in diacylglycerol, protein kinase C, and
IkappaB-alpha. Diabetes. 2002 Jul;51(7):2005-11
3. Look AHEAD Research Group, Pi-Sunyer X, Blackburn G, Brancati FL et al.
Reduction in weight and cardiovascular disease risk factors in individuals with type 2
diabetes: one-year results of the look AHEAD trial. Diabetes Care. 2007
Jun;30(6):1374-83
4. Look AHEAD Research Group, Wadden TA, West DS, Delahanty L et al. The Look
AHEAD study: a description of the lifestyle intervention and the evidence supporting
it. Obesity (Silver Spring). 2006 May;14(5):737-52.
5. Pories WJ, MacDonald KG Jr, Morgan EJ et al. Surgical treatment of obesity and its
effect on diabetes: 10-y follow-up. Am J Clin Nutr. 1992 Feb;55(2 Suppl):582S-585S
6. Sjöström L, Lindroos AK, Peltonen M et al. Lifestyle, diabetes, and cardiovascular
risk factors 10 years after bariatric surgery. N Engl J Med. 2004 Dec
23;351(26):2683-9
7. Dixon JB, O'Brien PE, Playfair J. Adjustable gastric banding and conventional
therapy for type 2 diabetes: a randomized controlled trial. JAMA. 2008 Jan
23;299(3):316-23.
8. Pories WJ, Swanson MS, MacDonald KG et al. Who would have thought it? An
operation proves to be the most effective therapy for adult-onset diabetes mellitus.
Ann Surg. 1995 Sep;222(3):339-50; discussion 350-2.
9. Buchwald H, Avidor Y, Braunwald E et al. Bariatric surgery: a systematic review and
meta-analysis. JAMA. 2004 Oct 13;292(14):1724-37.

6

Considerações Iniciais

10. Isbell JM, Tamboli RA, Hansen EN et al. The importance of caloric restriction in the
early improvements in insulin sensitivity after Roux-en-Y gastric bypass surgery.
Diabetes Care. 2010 Jul;33(7):1438-42
11. Cummings DE, Overduin J, Foster-Schubert KE. Gastric bypass for obesity:
mechanisms of weight loss and diabetes resolution. J Clin Endocrinol Metab. 2004
Jun;89(6):2608-15.
12. Rubino F, Forgione A, Cummings DE, Vix M, Gnuli D, Mingrone G, Castagneto M,
Marescaux J. The mechanism of diabetes control after gastrointestinal bypass surgery
reveals a role of the proximal small intestine in the pathophysiology of type 2
diabetes. Ann Surg. 2006 Nov;244(5):741-9.
13. Kolovou GD, Anagnostopoulou KK, Daskalopoulou SS, Mikhailidis DP, Cokkinos
DV. Clinical relevance of postprandial lipaemia. Curr Med Chem. 2005;12(17):193145.
14. Weyer C, Funahashi T, Tanaka S, Hotta K, Matsuzawa Y, Pratley RE, Tataranni PA.
Hypoadiponectinemia in obesity and type 2 diabetes: close association with insulin
resistance and hyperinsulinemia. J Clin Endocrinol Metab. 2001 May;86(5):1930-5.
15. Daimon M, Oizumi T, Saitoh T et al. Decreased serum levels of adiponectin are a risk
factor for the progression to type 2 diabetes in the Japanese Population: the Funagata
study. Diabetes Care. 2003 Jul;26(7):2015-2
16. Lam KS, Xu A. Adiponectin: protection of the endothelium. Curr Diab Rep. 2005
Aug;5(4):254-9.
17. Qiao L, Zou C, van der Westhuyzen DR, Shao J. Adiponectin reduces plasma
triglyceride

by

increasing

VLDL

triglyceride

catabolism.

Diabetes.

2008

Jul;57(7):1824-33.

7

2. O BJETIVOS

Objetivos

Os objetivos dos nossos estudos foram analisar, através da realização
da avaliação pré-operatória e do seguimento de 7, 30 e 90 dias após cirurgia:
1. As alterações na produção do GLP-1, insulina, glucagon e suas
relações com o controle glicêmico.
2. As inter-relações entre os níveis séricos de adiponectina e
triglicérides durante a ingestão alimentar e suas relações com a
sensibilidade e secreção de insulina.
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3. A RTIGO 1

Artigo 1
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