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RESUMO  
 
Ishida RK. Alterações anatomopatológicas e na expressão de genes do 
estômago excluso de pacientes submetidos a derivação gástrica em Y de Roux 
[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 
 
 
A obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública em todo mundo. A 
cirurgia Bariátrica é um dos tratamentos mais efetivos para obesidade grave e 
suas comorbidades. Entre as técnicas de cirurgia bariátrica, a derivação 
gástrica em y-de-Roux (DGYR) é a mais utilizada. Esse tipo de cirurgia é 
caracterizada por importantes modificações anatômicas no trato 
gastrointestinal, como a exclusão de parte do estômago e duodeno, que 
promovem perda de peso, resolução de comorbidades, como o DM2, e 
redução de gastos com a saúde. Por outro lado, casos de câncer têm sido 
observados no estômago excluso de pacientes submetidos à DGYR. 
Considerando a evidência de câncer de coto gástrico após gastrectomia de 
Billroth II para úlcera péptica, as mudanças anatômicas após a cirurgia 
bariátrica podem aumentar o risco carcinogênico. No presente estudo, 
utilizamos multiplataformas integradas de análises transcriptômicas e 
metabolômicas combinadas com análises endoscópicas e histológicas para 
avaliar mudanças precoces no estômago excluso após DGYR. Três meses 
após a cirurgia, a combinação das diferentes técnicas nos permitiram 
identificar: refluxo biliar, alterações na mucosa gástrica com a presença de 
atrofia, inflamação crônica e metaplasia intestinal, que em conjunto 
promoveram reprogramação gênica e metabólica local, aumentando a 
expressão de genes associados com o câncer. Pela primeira vez, os dados 
iniciais revelados pelo presente estudo encorajam pesquisas mais robustas e 
sugerem o exame endoscópico periódico após a DGYR. 
 
Descritores: cirurgia bariátrica; derivação gástrica; estômago excluso; 
enteroscopia de duplo balão; histologia; metabolômica; expressão gênica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  



	  
	  

18	  

 
 
 
ABSTRACT:  
 
Ishida RK. Anatomopathological and gene expression changes in excluded 
stomach from patients submitted to Roux-en-Y gastric baypass [thesis]. São 
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2017. 

 
 
Obesity is one of the most important public health conditions worldwide. 
Bariatric surgery, such as Roux-en-Y gastric by-pass (RYGB), is an effective 
treatment for severe obesity that results in the improvement and remission of 
many obesity-related comorbidities as well as providing sustained weight loss, 
improvement in the quality of life and reduces health spending. On the other 
hand, cases of cancer have been observed in the excluded stomach, in patients 
submitted to RYGB. Using the evidence of gastric stump cancer after Billroth II 
gastrectomy for peptic ulcer, anatomic changes after bariatric surgery may 
increase carcinogenic risk. We used an integrated transcriptomic and untarget 
metabolomics multiplataform combined with endoscopic and histological 
analysis to evaluate early changes in the excluded stomach after RYGB. Three 
months after surgery, the combination of the different analysis tools allowed us 
to identify: biliary reflux, mucosal changes with atrophy, chronic inflammation 
and intestinal metaplasia, which promoted local gene and metabolic 
reprogramming increasing gene expression associated with cancer. For the first 
time the initial data revealed by our work encourages more robust research and 
suggests periodic endoscopic surveillance after RYGB.  
 
 
Descriptors: bariatric surgery; gastric baypass; excluded stomach; double-
balloon enteroscopy; histology; metabolômics; gene expression. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cirurgia Bariátrica é um dos mais efetivos tratamentos para obesidade 

grave (IMC > 40 kg/m2) e suas comorbidades1, 2. Entre as técnicas de cirurgia 

bariátrica, a derivação gástrica em Y-Roux (DGYR) é a mais utilizada no Brasil 

e no mundo nos últimos 20 anos3. Considerada padrão ouro, essa técnica 

consiste na combinação de restrição e disabsorção e tem sofrido diversas 

modificações durante os anos, desde seu primeiro relato feito por Edward E. 

Mason em 19674. A operação promove a redução do estômago com a 

confecção de bolsa gástrica proximal de aproximadamente 50 mL, reduzindo a 

capacidade gástrica em aproximadamente 95%, e a exclusão, para o trânsito 

de nutrientes, do restante do estômago, duodeno e jejuno proximal (figura 1). 

Uma alça jejunal isolada em “Y” é anastomosada à pequena bolsa gástrica 

(figura 1)5. A bolsa gástrica pode variar em tamanho, orientação (vertical ou 

horizontal), tamanho da anastomose gastrojejunal, uso ou não de anel de 

silicone "Fobi-Capella" (para diminuir a velocidade de esvaziamento gástrico), 

bem como no comprimento da alça jejunal, que será anastomosada ao novo 

reservatório gástrico6. Com a prática da cirurgia bariátrica, principalmente nas 

técnicas que envolvem disabsorção, observou-se remissão rápida de diabetes 

melito tipo 2 (DM2). Em muitos pacientes obesos graves submetidos à DGYR, 

ocorreu notável remissão de DM2 por ocasião da alta hospitalar – após tempo 

médio de internação de apenas 3 dias, antes de qualquer perda de peso 

significativa7, 8. De acordo com metanálises, a DGYR promove remissão do 
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DM2 em 83,3% a 90,6% dos pacientes. Lee e cols relataram taxas de remissão 

do DM2 de 93% após 1 ano da DGYR9-12. 

 

Figura 1. Alterações anatômicas no trato gastrintestinal provocadas pela DGYR. Adaptado de 

Aron-Wisnewsky13. 

 

Menor ingestão e absorção alimentares, em função das alterações 

cirúrgicas da DGYR, podem explicar a perda de peso corporal; mas não 

explicam, plenamente, seu efeito na melhora a curto prazo do DM2. 

Aparentemente a mudança anatômica do trato gastrointestinal é o responsável 

pela remissão de DM2 após cirurgia bariátrica. Possivelmente, o desvio 

gastrointestinal (figura 1), promove efeitos sistêmicos como alteração na 

secreção de hormônios gástricos e intestinais, mudança no perfil da microbiota 

intestinal e no metabolismo de ácidos biliares, que melhoram o perfil glicêmico 
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e lipídico, o que sugere o conceito de “cirurgia metabólica”. Surge, então, a 

indicação cirúrgica para indivíduos com IMC > 35 kg/m2 e DM2, especialmente 

se a glicemia for de difícil controle, mesmo em enfermos com estilo de vida 

saudável e sob uso de terapia medicamentosa1, 2, 12. 

Nesse cenário, o número de cirurgias bariátricas tem aumentado 

exponencialmente ao longo dos anos refletindo o aumento da prevalência de 

obesidade, no Brasil e no mundo. De fato, a DGYR apresenta resultados 

significantes e duradouros, incluindo perda de peso, resolução de 

comorbidades, como o DM2, e redução de gastos com a saúde. Além disso, a 

cirurgia bariátrica tem mostrado diminuir a incidência de inúmeros tipos de 

câncer, quando comparados com pacientes obesos não operados. Acredita-se 

que a perda de peso e de gordura corporal resultante desse tipo de cirurgia é 

fator determinante para a redução na incidência de cânceres14. 

Por outro lado, tem sido observado ao longo dos anos, casos de câncer 

no estômago excluso, em pacientes submetidos a DGYR15-16. Sua incidência 

ainda não é conhecida devido às poucas informações disponíveis na literatura 

científica, mas sugere-se que, a incidência de câncer no estômago excluso 

após DGYR alcance 1% da população operada15-17. Nos últimos 10 anos, 

pouco mais de 20 artigos foram publicados sobre o assunto e as informações 

sobre a origem do câncer nesses pacientes, são escassas e ainda 

especulativas15-26. O quadro 1 resume parte destes achados através de 

relevantes estudos de caso e um estudo experimental.  
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Quadro 1. Casos de câncer no estômago excluso após a DGYR. 
Autor, ano Tipo de 

Cirurgia 
Tipo do Câncer Tempo 

depois da 
cirurgia 
(anos) 

Tipo de Tratamento 

Escalona et 
al, 200518 

DGYR Estômago excluso: Adenoma tubular 
moderadamente diferenciado com 
infiltração de células em anel de 

sinete na serosa e duodeno. 
Linfondos com metástases 

8  Gastrectomia total, 
linfadenectomia, esôfago-

jejunostomia e quimioterapia. 

Roover et al, 
200619 

DGYR 
 

Estômago excluso: Linfoma difuso 
de células-B 

3  Gastrectomia total 

Gastroplast
ia vertical 

com banda 

Tumor de estroma gastrointestinal 
(GIST) 

12  Gastrectomia total 

Corsini et al, 
200615 

DGYR Estômago excluso: Adenocarcinoma 
pobremente diferenciado 

4  Irressecável, 
gastroenterostomia 

descompressiva 
Watkins et 
al, 200720 

DGYR Estômago excluso: Adenocarcinoma 
infiltrativo grau I-II/III, com extensão 

no tecido adiposo adjacente e 
invasão perineural e vascular. 

18  Gastrectomia total com 
margem duodenal 

Inoue et al, 
2007 21 

Artigo 
experiment
al (ratos) 
DGYR vs 
bypass 

duodenojej
unal 

Menor incidência de câncer em 
ratos que realizaram DGYR 

Observação: ausência de refluxo 
biliar no estômago excluso 

  

Abellán et 
al, 201422 

DGYR Estômago excluso: Tumor de 
estroma gastrointestinal seroso 

gástrico (T4N0) 

7  Gastrectomia total 

Magge and 
Holtzman, 

201523 

DGYR Estômago excluso: Adenocarcinoma 
mucinoso moderadamente 

diferenciado envolvendo o duodeno 
proximal com invasão através da 

camada muscular própria em fígado, 
pâncreas e veia porta, e um 

linfonodo 

28  Gastrotomia 
descompressiva, 

quimioterapia neoadjuvante, 
omentectomia, 

peritonectomia, gastrectomia 
subtotal, administração de 

quimioterápico hipertermico 
na cavidade peritoneal e 
quimioterapia adjuvante 

DGYR Estômago excluso: Adenocarcinoma 
pobremente diferenciado com 

células em anel de sinete 

25  Gastrectomia subtotal, 
duodenectomia proximal, 
quimioterapia adjuvante e 

radioterapia 
Tinoco et al, 

201524 
DGYR Adenocarcinoma gástrico 

moderadamente diferenciado, com 
envolvimento de submucosa, e 

embolia tumoral linfática e venosa. 
Linfonódos com metástases 

10  Gastrectomia total, 
omentectomia, 

linfadenectomia D2, 
quimioterapia adjuvante 

 

Devido à dificuldade de avaliação do estômago excluso e a negligência 

de seus sintomas gastrintestinais, como náuseas e vômitos, alguns casos de 

câncer gástrico podem ter sido subnotificados14, 25. Isso pode explicar, 

parcialmente, a grande variação no tempo de notificação do diagnóstico de 
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câncer gástrico pós-bariátrica: entre 3 e 22 anos15-26. A maior parte das 

neoplasias relatadas após a DGYR, foram classificadas histologicamente como 

adenocarcinomas e tratadas cirurgicamente quando diagnosticadas em tempo 

hábil15, 26. 

Mas, ainda não está claro se a cirurgia bariátrica pode ser um fator de 

risco para o desenvolvimento do câncer gástrico. Alguns pesquisadores 

associam o desenvolvimento da doença a fatores como, infecção da mucosa 

gástrica causada por Helicobacter pylori, histórico familiar de câncer gástrico, 

dieta com baixas quantidades de frutas e verduras, obesidade, fumo e cirurgia 

gástrica prévia16, 24, 26. 

Do ponto de vista patológico, a mesma mudança anatômica que 

promove benefícios, pode aumentar o risco carcinogênico após a DGYR.  

A falta de alimentos no estômago excluso após a cirurgia bariátrica 

altera a função nervosa do órgão. A ausência do estímulo nervoso pelo 

alimento prejudica a função do nervo vago, diminui a motilidade gástrica, a 

produção de gastrina e de ácido clorídrico, principal componente do líquido 

gástrico e responsável pelo pH ácido. O aumento do pH, a ausência de 

proteínas e de vitamina B12 prejudicam o funcionamento das enzimas 

digestivas, que por consequência não estimulam a produção do suco gástrico, 

e especificamente a falta de vitamina B12 leva a anemia perniciosa e gastrite. 

Nosso grupo demonstrou recentemente, através da técnica de microarray, 

diminuição da expressão dos genes que codificam a gastrina (GAST) e a 

transcobalamina 1, transportador da vitamina B12, no estômago excluso três 

meses após a DGYR27.  
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Além disso, o estômago excluso da interação com os alimentos após a 

DGYR adquire um formato de bolsa e “tomba para baixo” (figura 2). Esse novo 

formato anatômico deixa o estômago excluso susceptível à entrada de bile e 

possível armazenamento de uma parte dela. Considerando que a bile 

apresenta pH em torno de 7,0, sua presença no estômago excluso pode 

aumentar o pH do liquido gástrico. Estudos têm sugerido que, o aumento do pH 

após a DGYR, pode afetar o gênero e a proporção das bactérias no estômago 

excluso, favorecendo supercrescimento bacteriano de espécies que deveriam 

ser encontradas somente nas porções mais distais do intestino18-30. Algumas 

dessas bactérias podem modificar a composição da bile armazenada. Em 

modelos animais de DGYR, bactérias capazes de desconjugar ácidos biliares 

(formar ácidos biliares secundários a partir dos primários) foram observadas no 

estômago excluso, sugerindo que a transformação dos ácidos biliares primários 

em secundários ocorre em órgãos mais acima, após a DGYR, quando 

comparado ao trato digestório normal13, 28-30. Corroborando esses achados, 

estudos em humanos apontaram que a DGYR aumenta os níveis sistêmicos de 

ácidos biliares secundários, enquanto que em camundongos “germ free” 

observou-se aumento dos níveis sistêmicos de ácidos biliares primários. De 

maneira geral, os dados sugerem que a DGRY está associada com alteração 

do fluxo e da composição dos ácidos biliares13, 28-30.   
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Figura 2. Formato anatômico do estômago após a DGYR. O estômago excluso adquire um 

formato de bolsa e tomba levemente para baixo facilitando a entrada e 
armazenamento de parte da bile. 

 

 

Apesar do líquido biliar não ser genotóxico, sua composição é citotóxica 

para as células da mucosa gástrica. Alguns estudos clínicos observaram, no 

estômago excluso, atrofia da mucosa gástrica, metaplasia intestinal e 

hiperplasia foveolar, principalmente induzidos por refluxo biliar16, 26. 

Recentemente, nosso grupo de pesquisa demostrou que o turnover celular está 

aumentado na mucosa do estômago excluso, 36 meses após a DGYR. Houve 

aumento da proliferação celular, observado através do aumento de Ki-67, em 

conjunto com diminuição da expressão da proteína apoptótica caspase-3, 

ambos analisados por imunohistoquímica31. Cerca de 40% a 70% dos 

pacientes submetidos a DGYR apresentam bile no estômago excluso16, 26, 32, 33. 

TEXTO
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linking microbiota composition and entero–hepatic 
cycle diversion after bariatric surgery have only been 
performed in animal models. In a rat model of RYGB, 
microorganisms able to produce secondary free bile 
acids were observed not only in the blind loop but also 
in the proximal intestine,95 suggesting that RYGB induces 
transformation of primary bile acids higher up in the 
digestive tract after surgery compared to the normal 
digestive tract.96 In line with this finding, a study in 
humans demonstrated that RYGB increases levels of sys-
temic free bile acids,97 whilst, by contrast, germ-free mice 
display increased levels of conjugated bile acids levels. 
Moreover, as described above, faecal water analysis in 
rats revealed increased cytotoxicity after RYGB,83 further 
suggesting that bacterial overgrowth (including decon-
jugating bacteria) occurs in the blind loop. The effect of 
bile acid modification on the gut microbiota has been 
further investigated. In a rat model, the adjunction of 
free secondary bile acids to their food intake resulted 
in marked phylum alteration, with increased Firmicutes 
and decreased Bacteroidetes levels.98 Finally, a study 
in humans observed that the concomitant increase in 
primary bile acids and decrease in secondary bile acids 
was associated with dysbiosis of the gut microbiota, 
specifically bacteria involved in bile-acid transforma-
tion. Although this study included patients with IBS, 
a very different disease to obesity, it highlights the link 
between bile-acid modification and microbiota composi-
tion. Overall, these data suggest that RYGB seems to be 
associated with an increase in both primary bile acids in 
the blind loop and secondary bile acids further down the 
gastro intestinal tract, which have antimicrobial proper-
ties.28,99 This finding confirms that entero–hepatic diver-
sion induces profound changes in microbiota ecology in 
the lower gastrointestinal tract after RYGB.

Antibiotic use
Bariatric surgery requires administration of antibiotic 
prophylaxis, the regimens of which differ according to 
each institution’s practice.58 Furthermore, infectious 
complications after surgery represent 11.5% of early hos-
pital readmissions after RYGB, also requiring anti biotic 
therapy.100 Studies in mouse models, controlling for 
potential confounding factors, have confirmed the major 
effect of antibiotics on the gut microbiota.101 Indeed, 
antibiotics favour the growth of some taxonomic groups, 
but also decrease the overall diversity.102 Interestingly, 
different antibiotics reduce the total number of bacte-
ria in different parts of the digestive tract, thus possibly 
inducing regional intestinal microbiota dysbiosis.103 Of 
note, each antibiotic induces reproducible and consis-
tent microbiota modifications,102 and the ability and 
time to recover baseline microbiota composition differ 
according to the antibiotic used (and occur long after 
its cessation—several weeks in most cases). Human 
studies using pyrosequencing methods have confirmed 
that antibiotics affect the relative abundance of 30% of 
dominant taxa.104 Although some taxa recovered their 
baseline levels within the 4 weeks of the study, others 
did not.104 Finally, a study in humans in which patients 

who received antibiotics were compared to individuals 
who did not revealed that the use of antibiotics induced 
an increase in levels of Bacteroidetes and a decrease in 
Firmicutes.105 These observations confirm that anti-
biotics affect the whole microbiota in the short term, 
and potentially also the long term.106

Change in diet or change in weight
Bariatric surgery induces profound changes in dietary 
habits and decreases calorie intake.73 RYGB is also 
responsible for taste modifications towards a reduced 
preference for high-fat or high-sugar containing 
foods.78,107 Notably, numerous dietary interventions 
(either responsible for weight gain or reduction) have 
demonstrated a direct role of dietary habit on micro-
biota composition.35,41 Indeed, an overall increase 
in dietary content is associated with a concomitant 
rapid increase in numbers of Firmicutes and decrease 
in Bacteroidetes in both lean and obese humans.40 In 
both mice and humanized mouse models, the same 
pattern of changes was observed when subjected to 
a high-fat18,108 or Western diet.19,109 A study in weight-
matched mice fed with a high-fat diet or conventional 
ad libitum diet demonstrated that it was the increase in 
the fat content, rather than weight modifications, that 
drove the increase in numbers of Firmicutes.110 By con-
trast, and in line with a previous study in mice,19 Ley 
et al.37 observed that food restriction was associated 
with increased levels of Bacteroidetes and concomi-
tant decreased levels of Firmicutes. Interestingly, other 
studies evaluating microbiota modifications after dif-
ferent types of dietary interventions have also found an 

Brain
 Satiety (  GLP1)
 Food intake
Change in food choice
 Fat intake induces
change in microbiota
composition

Roux limb
 Intestinal motility

Distal intestine
 GLP1
 Secondary bile acids, 
leading to bacterial 
toxicity and change in 
microbiota composition

Small gastric pouch
 pH
Bacterial overgrowth and 
change in microbiota 
composition

Pancreas
 Insulin secretion via
 GLP1 production

Proximal jejunum
Blind loop leading to
bacterial overgrowth
  Deconjugation of
primary bile acids

Bile production
 Primary bile acid
production via decreased
fat intake

Figure 3 | Roux-en-Y gastric bypass induces various environmental, systemic and 
anatomical changes that might directly or indirectly affect the composition of the 
gut microbiota. Abbreviation: GLP1, glucagon-like peptide-1.
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Experimentalmente, observou-se que a exposição prolongada de células do 

estômago à bile pode favorecer um ambiente inflamatório e contribuir para o 

aumento do trunover celular16, 26, 32, 33. A condição inflamatória é 

reconhecidamente genotóxica. Nesse cenário, a inflamação bile-induzida 

poderia tornar esse componente importante co-participante no 

desenvolvimento de câncer no estômago excluso. Interessantemente, o único 

estudo experimental que demonstrou que a DGYR não foi associada ao 

desenvolvimento de câncer, foi o estudo de Inoue onde não foi observado 

refluxo biliar no estômago excluso21.  

Em conjunto, a hipocloridria e o ambiente alcalino, principalmente 

promovido pelo refluxo biliar e ao desuso do estômago, após a DGYR, podem 

diminuir a produção de muco pelas células da mucosa gástrica. Estas ficam 

menos protegidas contra agentes agressores, e pode aparecer a gastrite 

alcalina de refluxo13.  

Gastrite alcalina de refluxo é condição frequentemente encontrada após 

gastrectomias parciais, principalmente, após a cirurgia Bilrroth II. Na Europa, a 

Bilrroth II foi o tratamento mais empregado para úlcera péptica até meados de 

1970. Desde então, a introdução de antagonistas de H2, inibidores de bombas 

de prótons, e posteriormente a descoberta da Helicobacter pylori associado a 

etiopatogenia da úlcera péptica, o papel da cirurgia no tratamento da doença 

diminui significativamente(34). Mas, em situações particulares de câncer gástrico 

de antro ou em úlceras pépticas complicadas, com perfuração, sangramento e 

obstrução gástrica, a cirurgia Billroth II é realizada regularmente34. 

A Bilrroth II é uma gastrojejunostomia caracterizada pela remoção da 

parte antral do estômago, região produtora de gastrina e responsável pelo 
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estimulo à produção de suco gástrico. A anastomose gastrojejunal propicia 

refluxo biliar e em associação com a alteração anatômica e funcional do 

estômago, cria-se um ambiente alcalino. Muitos pacientes com úlcera péptica 

podem apresentar gastrite predominantemente no antro do estômago, pela 

presença da Helicobacter pylori. Mas, o refluxo biliar promove ambiente tão 

alcalino e prejudicial à sobrevivência da Helicobacter pylori que elimina este 

microorganismo após a Bilrroth II34. Portanto, após esta operação, a 

microscopia da mucosa na região da anastomose gastrojejunal se modifica de 

gastrite crônica ativa por Helicobacter pylori, para gastrite típica de refluxo. A 

característica mais importe do refluxo gástrico alcalino é a hiperplasia foveolar, 

congestão, infiltrado inflamatório, alterações epiteliais reativas e proliferação de 

fibras musculares lisas. Estas mudanças são aparentes logo após a cirurgia 

Bilrroth II. Em longo prazo, outras características microscópicas podem ser 

observadas no estômago operado. A perda de células parietais promove 

acelerada atrofia da mucosa, causada pela ausência do hormônio trófico 

gastrina, e a vagotomia que pode acontecer simultaneamente. Atrofia da 

mucosa gástrica pode levar à deficiência da vitamina B12. A mucosa glandular 

especializada é substituída pela metaplasia intestinal e metaplasia 

pseudopilórica. A anastomose adquire aspecto nodular e dá origem a gastrite 

polipose cística ou gastrite cística profunda. Erosões podem ocorrer como 

resultado da vasculatura comprometida e hiperplasia de células G na porção 

remanescente do antro do estômago34. Este quadro histopatológico do 

estômago, resultante da anterectomia após a Bilrroth II, é considerado 

condição pré-maligna. Muitos estudos já confirmaram que, após gastrectomia 

parcial existe aumento do risco do câncer gástrico. Esse tipo de câncer é 
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conhecido como câncer do “coto gástrico” e pode surgir de 5 a 20 anos após a 

gastrectomia. Sua localização preferencial acontece na anastomose 

gastrojejunal, principal foco de displasia. Diferente do câncer gástrico primário, 

frequentemente ressecável, o câncer do “coto gástrico” uma vez detectado 

pode ser irressecável em grande parte dos pacientes. Nesse cenário, o 

monitoramento de pacientes submetidos a gastrectomia subtotal por Bilroth II 

deve ser encorajado e iniciado o mais breve possível34.  

Pesquisas clínicas e experimentais demonstraram algumas 

semelhanças entre as alterações histopatológicas no estômago após a Bilrroth 

II e após a DGYR.  

Resumidamente, os eventos finais encontrados no estômago excluso 

após DGYR e no estômago após a Billroth II, como o refluxo biliar, a 

hipocloridria e a gastrite atrófica, são fatores contribuintes potenciais para o 

câncer34, 35. A carcinogênese gástrica envolve uma série de transformações 

celulares que favorecem a progressão tumoral a partir da gastrite crônica, 

atrófica, metaplasia (via displasia), até o carcinoma invasivo. Durante a 

progressão tumoral, observa-se aumento na proliferação celular concomitante 

com instabilidade genética e aumento de suceptibilidade a mutações. Nesse 

cenário, os pacientes entram em um processo neoplásico acelerado, após a 

gastrectomia parcial, devido ao ambiente carcinogênico recém-formado34, 35.  
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Figura 3. Carcinogênese gástrica e a contribuição de fatores ambientais (circulo em azul) e 

genéticos (círculos em rosa) baseado e modificado de Yuasa, 200335. 
 
 

Embora o número de casos de câncer gástrico pós-bariátrica seja menor 

do que na população em geral, é importante considerar que cada vez mais se 

paratica esse tipo de intervenção cirúrgica em adultos jovens e adolescentes16, 

26, 32. A maior preocupação da equipe médica é o diagnóstico precoce já que os 

sintomas podem ser atribuídos aos efeitos da cirurgia16, 26. Atualmente, com o 

surgimento da enteroscopia de duplo-balão é possível avaliar periodicamente o 

estômago excluso após DGYR, e com isso o diagnóstico precoce do câncer 

gástrico pode ser encorajado16, 26. 

O câncer gástrico é a terceira maior causa de morte em todo o mundo e 

sua incidência está relacionada principalmente com fatores ambientais36, 37. O 

tratamento cirúrgico é a modalidade terapêutica que oferece a maior 

possibilidade de cura. Embora os avanços nas terapias adjuvantes também 

tenham aumentado as taxas de cura, aproximadamente 20% a 40% dos 

pacientes ainda apresentam recidiva da doença. O prognóstico de pacientes 

TEXTO
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R E V I EW S

SOMITOGENESIS

Formation of somites — paired
blocks of mesoderm bracketing
the neural tube that arise by
segmentation of the paraxial
mesoderm at all levels from the
anterior hindbrain to the caudal
(tail) region.

abundant evidence that they provide positional informa-
tion along the anterior–posterior axis in other germ lay-
ers. It has been reported that sonic-hedgehog (Shh)
expression in the hindgut endoderm of the chick induces
Bmp4 expression in the adjacent mesoderm, which
induces posterior Hoxd13 expression in the mesoderm,
thereby moving the adjacent endoderm posteriorly14,15.

Another homeobox gene complex, the ParaHox
cluster, contains C D X1, C D X2 and PD X1, which are
expressed in the gut endoderm and are involved in the
anterior–posterior patterning16,17 (FIG. 2). CDX2 expres-
sion starts in the proximal intestine and decreases pos-
teriorly, whereas C D X1 expression starts in the distal
intestine, and they overlap in the midgut. Cdx2 –/–

mouse embryos die at implantation and heterozygotes
show an anterior homeotic shift involving the axial
skeleton18. Importantly, Cdx2 +/– mice have multiple
polyp-like lesions in the intestine, which contain histo-
logically normal gastric mucosa, indicating an anterior
homeotic shift19. C D X2 is expressed before expression
of most H OX genes, and CDX2 upregulates H OXA9 in
cultured human colon cancer cells20. Also, Cdx proteins
transduce Hoxb8 expression in mice21, indicating that
Cdx2 is a posterior determinant. On the other hand,
Cdx1+/– mice are normal, whereas homozygotes show
an anterior homeotic shift involving the axial skeleton
but no gut abnormalities22. PDX1 expression is seen in
the GASTRIC ANTRUM and the proximal part of the small
intestine — the duodenum — as well as in the
pancreas17. Pdx1-null mice develop pancreatic and
duodenal abnormalities17,23. So, PDX1 might be impor-
tant for the development of the pancreas and regions
including the antrum and duodenum.

WNT signalling regulates cell-fate decisions and
cell proliferation during development and in adult tis-
sues, including the gut. Each of the WNT signalling
components shows a characteristic and region-spe-
cific expression pattern along the anterior–posterior
axis of the digestive tube during embryonic develop-
ment24,25, indicating that WNT signalling is involved
in patterning of the gut. Fibroblast growth factor
(FGF) 4, which is expressed in the posterior region of
the embryo, induces the expression of NeuroD1 and
the hormone somatostatin in the mouse endoderm in
a concentration-dependent manner, also implicating
it as a posterior morphogen26.

Transcripts of Sox2, a Sry-like high-mobility group
(HMG) gene, appear before the commencement of mor-
phogenesis and cytodifferentiation in the chicken rostral-
gut epithelium from the pharynx to the stomach27. In
chicken and man, the caudal limit (towards the tail or
posterior part of the body) of SOX2 expression  coincides
with the  rostral limit (towards the beak or head part of
the body) of CDX1/2 expression — that is to say, SOX2
expression ends at the posterior end of the stomach and
CDX1/2 expression starts from the anterior end of the
duodenum, and both these borders are in contact (FIG. 2)

(REF. 27 and Y. Y. et al., unpublished observations). The
roles of SOX2 and other relevant factors in the mecha-
nism that underlies regionalization of the anterior gut are
still not clear.

Regionalization of the endoderm depends on the charac-
ter of the overlying mesoderm. Several H OX GENES are
expressed in a collinear manner along the length of the
lateral-plate mesodermal component of the gut during
development (FIG. 2), although there are some differences
in the expression patterns between the mouse and
chick 8,12,13. These Hox genes are logical candidates to 
control the endodermal pattern in vertebrates, as there is

Summary 

• Gastric cancer is histologically classified into two main types — intestinal and diffuse.

• The carcinogenic pathway of intestinal-type gastric carcinomas is believed to begin
with Helicobacter pylori infection, followed by chronic gastritis, atrophic gastritis and
intestinal metaplasia.

• Much has been learned recently about the transcriptional control of gut
differentiation. Inappropriate activation of the intestine-specific transcription factor
CDX2 is one of the most likely contributing factors in the induction of intestinal
metaplasia of the stomach.

• Intestinal metaplasia has been observed not only in the stomach,but also in other
digestive organs such as the oesophagus,biliary tracts and gallbladder — possibly as a
consequence of inflammatory lesions and regeneration.

• Several genetic changes have been identified in intestinal-type gastric cancer. These
include APC mutations and defects in the MLH1/microsatellite instability pathway,
although these defects are only rarely observed. Mutation and/or loss of TP53 have
been detected in more than half of the intestinal-type gastric cancers. However, the
mechanisms that underlie most cases of this type of cancer remain to be determined.
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CDX2
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TGF-   RII

APC/  -catenin
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Figure 1 | Models of the gastric carcinogenic pathway. Gastric cancer has been histologically
classified into two main types: the intestinal and diffuse types. Defects in E-cadherin function are
specifically associated with diffuse-type gastric cancer (BOX 1), which possibly develops through a
shorter, unidentified sequence of events from gastric epithelial cells. On the other hand, the
carcinogenic pathway of intestinal-type gastric carcinomas seems to be more complicated, but
involves well-characterized sequential stages. H. pylori infection induces a transition from normal
mucosa to chronic superficial gastritis, which then leads to atrophic gastritis. As a consequence of
inflammation and regeneration, the gastric mucosa can undergo intestinal metaplasia. Inappropriate
activation of intestine-specific CDX2 is one of the most likely candidates linked with the induction of
intestinal metaplasia. APC/β-catenin mutations can induce formation of gastric adenomas and the
intestinal-type gastric cancers (adenoma–carcinoma sequence), although the frequency of this
conversion is low. Another set of genetic changes, such as methylation of the MLH1 promoter,
microsatellite instability and TGF-β type II receptor (TGF-βRII) gene mutations, have been
associated with a small subset of intestinal-type gastric cancers. TP53 alterations could be involved
in development of both intestinal- and diffuse-type gastric cancers. At present, the mechanisms that
underlie most dysplasias and intestinal-type gastric cancers have not been clarified. (–) indicates no
expression of protein; (+) indicates expression of protein; (– ~ +) indicates no or low expression of protein.
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com recidiva ou metástase é desfavorável, com média de sobrevida de apenas 

8 meses38-40. 

O câncer gástrico é uma doença altamente heterogênea. A maioria dos 

casos é representada histologicamente como adenocarcinoma e pode ser 

classificado em: tipo-intestinal, com padrão glandular definido; tipo-difuso, 

infiltrativo, caracterizado por menor coesão celular; e tipo-misto, que mostra 

características intermediárias entre os dois subtipos anteriormente descritos36, 

41. 

Os fatores de risco associados com o desenvolvimento do tipo-intestinal 

estão bem estabelecidos e incluem, infecção por Helicobacter pylori, 

obesidade, e doença do refluxo gastroesofágico. O tipo-difuso não apresenta 

associação clara com fatores ambientais, mas está especialmente relacionado 

com mutações no gene CDH1, responsável pela expressão da proteína de 

adesão celular, E-caderina, ou com inibição na expressão de genes de reparo 

de DNA, como MLH136. 

 Embora o perfil de expressão gênica do câncer gástrico ainda seja 

incompleto, a contribuição de algumas alterações, para o desenvolvimento da 

doença, parece bem estabelecida (figura 4) e são frequentemente utilizadas 

como biomarcadores com valores diagnóstico, preditivo e prognóstico, com 

potencial para direcionar a terapia individualizada36.  

 



	  
	  

14	  

 
Figura 4. Porcentagem de alteração na expressão de genes no câncer gástrico. PIK3CA: 

phosphatidylinositol 3-kinase CA/AKT; HER2: Human epidermal growth fator 
receptor 2; HER3: Human epidermal growth fator receptor 3; FGFR2: fibroblast 
growth fator receptor 2; KRAS: Kirsten rat sarcoma oncogene; JAK2: Janus kinase; 
PD-1/PD-L: Programed cell death-1/Programmed cell death-ligand-1; MET: 
Mesenchymal-epithelial transition36. 

 

Além disso, o conhecimento dos genes diferencialmente expressos 

associados ao desenvolvimento do câncer gástrico pode ter importante valor 

preventivo. Em conjunto, a distinta expressão desses genes poderia auxiliar na 

busca por novos potenciais fatores de risco que se comportem como 

carcinógenos.  

Na maioria das vezes, o câncer é uma doença lenta e silenciosa que 

requer a exposição constante aos carcinógenos até que sua sintomatologia 

clínica seja notificada. Seria razoável então sugerir que o nível de alteração na 

expressão dos genes relacionados com o desenvolvimento da doença pode 

acontecer da mesma maneira lenta e silenciosa. Isso significa que, curtos 

períodos de exposição ao possível carcinógeno poderiam induzir pequenas 

alterações na expressão gênica. Nesse cenário, essas alterações gênicas 

poderiam funcionar como sinais iniciais de um possível desenvolvimento de 

câncer gástrico no futuro. O presente estudo considera a hipótese de que a 
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cirurgia bariátrica do tipo DGYR pode ser considerada fator de risco para o 

desenvolvimento de câncer no estômago excluso, por induzir alterações 

teciduais que são capazes de promover reprogramação gênica local, 

favorecendo aumento da expressão de genes associados com câncer gástrico.

 Justifica-se, portanto, investigar no estômago excluso, por DGYR 

alterações mucosas, e genômicas capazes de induzir câncer gástrico. 
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2 OBJETIVOS 

 

Em pacientes obesas submetidas a DGYR, avaliar: 

- Potenciais fatores contribuintes para alterações funcionais no 

estômago: consumo alimentar e de vitamina B12, uso de 

inibidores de bomba de prótons.  

- Alterações histopatológicas no estômago excluso; 

- pH do líquido gástrico e presença de bile no estômago excluso; 

- Expressão de genes relacionados ao desenvolvimento do 

câncer gástrico; 

- Rede de interações gênicas; 
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3 MÉTODOS 

 

3.1 Local de execução do trabalho 

Trabalho realizado 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 (HC-FMUSP) e com o Serviço de 

Endoscopia Gastrointestinal (HC-FMUSP).  

 

3.2 Aspectos éticos 

A presente investigação faz parte do projeto temático financiado pela 

FAPESP (2011/09612-3), aprovado pela Comissão de Ética para Análises de 

Projetos de Pesquisas do Hospital das Clínicas da FMUSP (CAPPesq) sob 

número 1011/09 (Anexo A), e registrado na Plataforma Brasil 

(19339913.0.0000.0068) e www.clinicalTrials.gov (NCT01251016). O protocolo 

específico do presente estudo bem como seu titulo foram devidamente 

aprovados pela CAPPesq sob o número 1.538.864 (Anexo B), como 

desmembramento  do referido projeto temático. Todos os procedimentos nele 

envolvidos foram conduzidos segundo as recomendações da Declaração de 

Helsink, e mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Anexo C). 
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3.3 Delineamento do protocolo do estudo 

O protocolo do presente estudo foi delineado buscando-se identificar a 

contribuição da DGYR, como fator de risco para o desenvolvimento de câncer 

no estômago excluso. Considerando a busca por evidências precoces, 

utilizamos multiplataforma transcriptômica e metabolômica combinada com 

análises endoscópicas e histológicas. Essas análises foram em dois momentos 

distintos: pré-operatório e 3 meses após a DGYR. Análises da ingestão 

alimentar e de vitamina B12, e do uso de inibidores da bomba de prótons, 

foram realizadas como fatores externos capazes de influenciar a função 

gástrica.  

 

3.4 Casuística e critérios de seleção de pacientes 

O tamanho da nossa amostra foi calculada de acordo com os objetivos 

descritos no projeto temático FAPESP (2011/09612-3). Uma amostra de 20 

participantes foi considerada apropriada baseado em testes paramétrico 

(ANOVA) e não paramétrico (Wilcoxon siged-rank teste), com poder de 80% 

para a detecção de feitos teciduais e sistêmicos da DGYR, e um valor de alfa 

estimado de 0,05. Especificamente no presente estudo, por envolver análises 

de expressão gênica, o mesmo número de amostra foi considerado. Dada a 

elevada sensibilidade do método de microarray, uma amostra mínima de 7 

pacientes tem poder de 80%, com nível de significância de 5%, para detectar 

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

desvio padrão de 0,556, segundo teste de Wilcoxon. 

Portanto, foram incluídas 20 mulheres candidatas à DGYR, pelo 

Departamento de Cirurgia do Aparelho Digestivo do Hospital das Clínicas da 
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Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), 

selecionadas entre fevereiro de 2011 a dezembro de 2014 de acordo com os 

seguintes critérios de inclusão e exclusão específicos: 

 

A) Critérios de inclusão: 

• Mulheres adultas (18-60 anos); 

• Manifestar interesse, condições e disponibilidade de participar de todos 

os procedimentos inclusos no protocolo do estudo; 

• Diagnóstico comprovado de DM2 (glicemia de jejum - GJ ≥126 mg/dl e 

hemoglobina glicada - HbA1c ≥ 6,5%) e/ou uso de antidiabéticos orais; 

• Índice de massa corporal entre 35 e 50 kg/m2 . 

 

B) Critérios de exclusão: 

• Uso de insulina; 

• Presença de Helicobacter pylori em câmara gástrica; 

• Diagnóstico de disfunção tireoideana: hormônio tireoestimulante (TSH) < 

0,27 ou > 4,2 µl/ml; triiodotiroina (T3) < 80 ou > 200 ng/dL; tiroxina (T4) < 

5,1 ou > 14,1 µg/dL;  

• Disfunção hepática grave: alanina aminotransferase (ALT), aspartato 

aminotransferase (AST) e gama-glutamiltransferase (Gama-GT) com 

valores superiores a três vezes o valor de referência pela Divisão de 

Laboratório Central do HC-FMUSP, conforme descrito a seguir – ALT e 

AST > 93 U/L e Gama-GT > 108 U/L;  
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• Participação atual ou recente em outro protocolo de estudo 

intervencionista; 

• Recusa me participar do estudo e/ou assinar o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

3.5 Procedimento cirúrgico  

Todas as pacientes foram submetidas à técnica cirúrgica DGYR por 

laparotomia, realizada na Unidade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (HC-

FMUSP). A técnica de DGYR reduz o volume do estômago através da 

realização de uma bolsa gástrica proximal com aproximadamente 30 ml de 

capacidade, e exclui o restante do estômago, duodeno e jejuno proximal do 

fluxo de nutrientes (Figura 05)42. Conforme o presente protocolo, os tamanhos 

das alças intestinais foram padronizados e conferidos em cada uma das 

intervenções: alça biliopancreática de 50 – 60 cm e alça alimentar de 100 – 120 

cm. 

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, com isso, restaura-se o trânsito bilio-

digestivo formando-se a alça biliopancreática. A partir dessa junção, 
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denominada alça intestinal comum, há maior absorção de nutrientes no 

restante do intestino distal. 

 

Figura 5. Mudanças anatômicas induzidas pela DGYR: (a) anatomia normal do trato 
gastrintestinal versus (b) anatomia gastrintestinal alterada após DGYR. 

 

3.6  Acompanhamento clínico ambulatorial 

Todas as pacientes foram acompanhadas no pré-operatório e, 

mensalmente, até 3 meses da DGYR. Informações demográficas e clinico-

patológicas como: peso, altura, IMC (índice de massa corporal), glicemia de 

jejum e hemoglobina glicada, uso de medicamentos, ingestão alimentar, idade 

(em anos), escolaridade, ocupação, escolaridade, estado civil e cor (brancos e 

pretos, classificados de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, IBGE), também foram registrados. 
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3.6.1 Avaliação da ingestão de vitamina B12 e uso de inibidor da 

bomba de prótons (omeprazol ®) 

A ingestão da vitamina B12 foi avaliada através de duas ferramentas de 

avaliação da ingestão alimentar nos períodos pré-operatório e 3 meses após a 

DGYR: 1) recordatório de 24 horas (feito no ambulatório, onde a nutricionista 

estimula o paciente a relembrar as refeições do dia anterior); 2) registro 

alimentar de 7 dias (a paciente anotou suas refeições durante 7 dias 

consecutivos, incluindo um final de semana). A quantidade de alimentos 

consumida foi anotada em termos de unidades, medidas caseiras ou através 

de fotos, graças à possibilidade de a paciente levar para a casa o Livro 

Consumo Alimentar – Visualizando Porções43. Assim, foi possível anotar no 

registro alimentar o número da foto correspondente ao tamanho da porção. Os 

dados obtidos foram usados para calcular o consumo de energia, 

macronutrientes e de vitamina B12, através do software Virtual Nutri Plus® 

(VNP)44. As seguintes fontes de dados foram utilizadas para determinar a 

composição nutricional das refeições ingeridas: tabela de composição química 

de alimentos desenvolvido por Sonia Tucunduva Philippi45 e tabela brasileira de 

composição dos alimentos, TACO46. O consumo alimentar adequado foi 

avaliado utilizando-se como referência as recomendações diárias de ingestão 

de nutrientes a partir das ingestões dietéticas de referência (Dietary Reference 

Intake - DRIs) do Conselho de Alimentação e Nutrição do Instituto de 

Medicina47. 

Para avaliar o uso de medicações e comparar as proporções de uso, 

entre os períodos pré e pós-opeartório foram utilizados testes de McNemar 48. 
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3.6.2 Obtenção de biópsias do estômago e líquido gástrico 

As biópsias do estômago foram obtidas por meio de exame de 

enteroscopia de duplo balão (EDB), realizado no Serviço de Endoscopia 

Gastrointestinal (HC-FMUSP). Para a realização da EDB, todas as pacientes 

compareceram 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 decúbido lateral sob 

sedação profunda endovenosa com uso de fentanil na dose de 1 µg/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 à seguir: 2 µg/kg/h de dexmedetomidina (Precedex®, Hospira, IL-EUA) 

foi administrado via endovenosa 15m antes do início do procedimento de EDB. 

Posteriormente, a quantidade de dexmedetomidina foi reduzida para 0,4 

µg/kg/h seguida, quando necessário, de aplicação de propofol (Diprivan®, 

Astrazenica, SP-Brasil) na dose de 70-100 µg/kg/min. 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 atual e peso 

ideal) nos exames pré-operatórios e apenas com base no peso atual nos 

exames pós-operatórios. Durante todo o exame de EDB, as pacientes foram 

monitoradas continuamente por eletrocardiograma, oxímetro de pulso e 

avaliação da pressão arterial. As anestesias foram conduzidas pelo Dr. Ismael 

Francisco Mota de Siqueira Guarda. 



	  
	  

26	  

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 6). 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. Foram coletadas, aproximadamente 

15-20mg de biópsias da mucosa do estômago corpo médio (ECM), e 

imediatamente armazenadas, inicialmente em nitrogênio líquido e 

posteriormente, em freezer -80˚C (REVCOTM, Thermo Scientific Inc., MA-EUA).  

No pós-opratório da DGYR, o enteroscópio percorreu todo trato 

gastrintestinal até a enteroanastomose. Nesse momento, o enteroscópio foi 

guiado para os segmentos exclusos, em que foram coletadas, quando possível, 

biópsias do estômago excluso (ECM). A distinção entre o estômago 

remanescente (ECA, estômago corpo alto) e o excluso (ECM) se deu a partir 

da linha Z (transição do esôfago e estômago). Assim, as amostras de ECM 

foram coletadas na curvatura maior do estômago, entre a cárdia e a incisura 

angular.  

O líquido gástrico foi aspirado com ajuda de uma seringa acoplada ao 

enteroscópio de duplo balão. 

Todas as EDB foram realizadas pelo pesquisador diretamente  envolvido 

no presente estudo. 
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Figura 6.  Trajeto percorrido pelo enteroscópio de duplo balão após DGYR até o estômago 
excluso. A. Coto gástrico proximal; B. Anastomose gastrojejunal; C. Alça jejunal 
eferente alimentar; D. Anastomose jejunojejunal; E. Alça jejunal biliopancreática; F. 
Duodeno excluso e papila duodenal maior; G. Piloro sob visão do bulbo duodenal; 
H. Estômago excluso. 

 

3.7 Análise Endoscópica do estômago excluso 

Pela visão endoscópica, foi pesquisada a ocorrência de gastrite, úlcera e 

outras anormalidades nas amostras de estômago. A gastrite foi classificada de 

acordo com a Classificação de Sidney, descrita na tabela 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Métodos 

 

38

 

Figura 15 – Desenho central: Trajeto percorrido pelo enteroscópio de duplo 

balão até o estômago excluso; A. Coto gástrico proximal; B. Anastomose 

gastrojejunal; C. Alça jejunal eferente alimentar; D. Anastomose 

jejunojejunal; E. Alça jejunal biliopancreática; F. Duodeno excluso e papila 

duodenal maior; G. Piloro sob visão do bulbo duodenal; H. Estômago 

excluso 
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Tabela 1 - Classificação de Sidney: divisão endoscópica. 
 

Topografia Corpo 

Antro  

Pangastrite (corpo e antro) 

Termos descritivos Edema 

Enantema 

Friabilidade 

Exsudato 

Erosão plana 

Erosão elevada 

Nodosidade 

Hiperplasia das pregas mucosas 

Atrofia das pregas mucosas 

Visibilidade do padrão vascular 

Áreas de hemorragia intramural 

Categorias de gastrite 
endoscópica 

Enantematosa/exsudativa 

Erosiva plava 

Erosiva elevada 

Atrófica 

Hemorrágica 

Refluxo 

Pregas de mucosa hiperplásicas 

 

3.7.1 Análise histológica do estômago  

Os fragmentos obtidos das biópsias do estômago antes e do estômago 

excluso após 3 meses da DGYR, foram fixados em formalina e submetidos a 
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processamento histológico para emblocamento em  parafina. De cada bloco 

foram realizados cortes histológicos de 4µm corados  com hematoxilina-eosina 

. A avaliação histopatológica foi relatada segundo os seguintes critérios 

morfológicos: 

- presença  de inflamação, 

- presença de atrofia, 

- presença de dilatação glandular e 

- presença de metaplasia intestinal. 

Cada variável foi classificada de acordo com a intensidade crescente sendo  0 

= nenhum; 1 = leve; 2 = moderado; 3 = intenso. 

A caracterização da metaplasia intestinal foi realizada através da 

coloração de hematoxilina-eosina, sob visualização direta. A atrofia foi 

caracterizada quando houve diminuição leve, moderada ou intensa das 

glândulas, associadas à fibrose de lâmina própria, com ou sem infiltrado 

inflamatório. 

Todos os cortes histológicos das amostras foram analisados por dois 

patologistas, independentes, Profa. Dra. Ângela Flávia Logullo e pelo Prof. Dr. 

Ricardo Artigiani Neto do Departamento de Patologia da Escola Paulista de 

Medicina da UNIFESP. 
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3.7.2 Medida do pH do líquido gástrico  

Amostras de líquido gástrico foram retiradas durante as enteroscopias 

de duplo balão e armazenadas em freezer -80˚C. Após descongeladas e 

homogeneizadas, as medidas de pH foram realizadas utilizando fitas 

indicadoras de pH (Merck, Darmstadt, Alemanha). As fitas foram delicadamente 

mergulhadas nas amostras de líquido gástrico para identificação colorimétrica 

do pH.  

 

3.8 Metabolômica do líquido gástrico: Avaliação da presença de 

Bile  

Extração e derivatização da amostra 

 A primeira etapa de preparo da amostra envolveu precipitação de 

proteínas. Para isso, foi adicionado 600 μL de metanol frio em 200 μL de fluido 

gástrico previamente homogeneizado. Este conteúdo foi misturado com auxílio 

de ultrassom e vortex mixer e deixado overnight à -20 ºC. As proteínas 

precipitadas foram removidas após centrifugação (por 15 min a 17000 x g a -4 

ºC). Para as análises metabolômicas, 250 μL do sobrenadante foram retirados. 

Paralelamente, amostras de controle de qualidade (QCs) foram preparadas 

através da mistura de volumes iguais (200 μL) de todas as amostras utilizadas 

no estudo. Uma amostra controle (branco) também foi preparada aplicando-se 

os mesmos procedimentos descritos acima, na qual utilizou-se água 

deionizada no lugar do líquido gástrico. 

 Nas análises por LC-MS, os sobrenadantes das amostras (incluindo 

branco e QCs) foram injetados diretamente no equipamento.  
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Instrumentação LC-MS 

 As análises por LC-MS foram realizadas em um cromatógrafo líquido de 

alta eficiência acoplado a um espectrômetro de massas do tipo quadrupolo-

orbitrap (Q Exactive Hybrid). A separação dos metabólitos ocorreu em uma 

coluna do tipo C18 (fase reversa) (100  mm  ×  2.1  mm d.i., 1.9  µm partículas) 

mantida a 40 ºC. A fase móvel consistiu de: (A) água deionizada acidulada com 

0,1% de ácido fórmico e (B) acetonitrila acidulada com 0,1% de ácido fórmico. 

O gradiente de eluição aplicado foi: 0.1 %B em 2 min, 0.1 a 25 %B em 6 min, 

25 a 80 %B em 10 min, 80 a 90 %B em 12 min, 90 a 99.9  %B em 21 min, com 

vazão de 400 mL/min. O sistema MS foi operado a 3.2 kV no modo positivo e 

2.6 kV no modo negativo de ionização. Os dados foram obtidos em modo full 

scan com faixa de massas de 65 a 1000 m/z.   

Tratamento dos dados e análise estatística 

 Os dados de metabolômica untarget (não alvo) foram processados no 

software de livre acesso XCMS (versão 1.24.1) , usando metodologia "matched 

filter" para detecção dos picos, alinhamento e correção de tempo de retenção. 

Os dados obtidos por LC-MS (modos positivo e negativo) foram convertidos 

para extensões *.mzXML usando o software ProteoWizard49, 50.   

 Para os dados de LC-MS, os parâmetros do XCMS foram: agrupamento 

com bw = 10 e mzwid = 0.0025, para detecção dos picos e correção do tempo 

de retenção (retcor) foram usados os parâmetros default do software. Para o 

processamento dos dados, após o segundo agrupamento, a ferramenta 

fillPeaks foi usada para integrar as àreas de picos "perdidos", normalização 

pela mediana também foi executada, utilizando-se um algoritmo desenvolvido 

por Veselkov et al. (2011)51. 
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 A avaliação estatística dos dados foi realizada através de análise multi e 

univariada. Na análise multivariada, modelos PCA e PLS-DA foram construídos 

no software SIMCA P+ (versão 12.0.1). As entidades discriminantes dos grupos 

comparados foram selecionadas nos modelos de PLS-DA através de plots de 

Variable Importance Projection (VIP), sendo selecionados aqueles com VIP 

score > 1. A análise univariada foi realizada no software Statistica 13 usando o 

teste Mann-Whitney U (selecionando-se as entidades com p-valor < 0.05), após 

checar a normalidade dos dados pelo teste Lilliefors.  

Identificação dos metabólitos 

 A identificação putativa (ou tentativa) dos dados obtidos por LC-MS 

(modos positivo e negativo) foi realizada através da busca dos m/z's 

significativos na base de dados Human Metabolome Database, HMDB 

(http://www.hmdb.ca/). Para dados de ionização positiva [M+H]+, [2M+H]+ e 

[M+Na]+ foram os adutos selecionados, e para dados de ionização negativa [M-

H]- e [M-2H]2- foram selecionados como possíveis adutos, para ambos, 5 ppm 

foi o máximo permitido de erro em massa para busca. 

 A metabolômica do líquido gástrico foi realizada no Laboratório de 

Cromatografia e Eletroforese Capilar do Departamento de Química 

Fundamental, do Instituto de Química da USP. 

 

3.9 Análises de expressão gênica 

3.9.1 Extração e purificação do RNA  

 Aproximadamente 15-20 mg de tecido foram coletados do estômago. 

Para extração e purificação do RNA total, o Kit RNeasy Plus Mini Kit (QiagenTM, 
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USA) foi utilizado de acordo com as instruções do fabricante. A quantidade de 

material necessário foi determinada por meio de teste piloto prévio. 

 

3.9.2 Avaliação da quantidade e integridade do RNA  

 A quantificação, ou seja, a concentração de RNA total foi obtida pela 

leitura da absorbância nos comprimentos de onda de 260 e 280 nM pelo 

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 

permanecerem entre 1.8 e 2.1. 

 A análise de integridade foi avaliada por meio do aparelho de 

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

detecta biomoléculas pela fluorescência induzida pelo laser. A imagem de um 

eletroferograma é gerada e a qualidade das amostras é dada pelo 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, o RIN >7 é 

fortemente recomendado pelo fabricante (GeneChip 1.0 ST ArrayTM - 

Affymetrix, USA).  

 

3.10 Análise da expressão gênica global - microarray 

 A análise de expressão gênica global por microarray foi feita a partir de 

100 ng/µL do RNA obtido do estômago em cada período: pré e pós-operatório 

estudado. A técnica foi desenvolvida com o uso de Genechip 1.0 ST Array 

(AffymetrixTM, EUA), um chip com sequência de oligonucleotídios 

representativos de, aproximadamente, 28.869 transcritos humanos52, de 
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acordo com seu fabricante. Brevemente, cada experimento de microarray 

consistiu de 4 etapas principais: (1) extração de RNA da amostra biológica 

seguido da síntese de cDNA para amplificação; (2) hibridização dos ácidos 

nucléicos, marcação com fluoróforo; (3) detecção do sinal e visualização dos 

dados, e (4) processamento e análise dos dados. Os passos técnicos 

encontram-se descritos em detalhes no manual do fabricante52 e em 

dissertação de mestrado realizado em nosso laboratório (Figura 07). 

 

 

Figura 7. Resumo das quatros principais etapas do microarray 

 

A análise de microarray foi realizada no laboratório Molecular Core 

(AFIP), em plataforma Affimetrix GeneChip Fluidics Station 450TM. A análise de 

dados foi feita com o uso do software Affymetrix Expression Console TM.  
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3.11 Normalização dos dados, análise estatística e funcional  

A qualidade dos arrays foi verificada por meio de análise estatística 

multivariada de componente principal (PCA), para simplificação do conjunto de 

dados e identificação de padrões predominantes de expressão, e prever a 

tendência de separação entre as amostras pré e pós-operatórias. Os valores 

de expressão foram obtidos com o método RMA (Robust Multi-array Average) 

de pré-processamento de dados. O método ComBat 

(http://jlab.byu.edu/ComBat/Abstract.html) foi aplicado para remoção de 

possíveis vieses (efeito de batch) causados pelas diferentes remessas em que 

os microarrays foram processados. Todas essas ferramentas estão disponíveis 

no programa R/Bioconductor 53. 

O método não paramétrico RP (Rank Products) foi utilizado para a 

seleção dos genes diferencialmente expressos (DEGs, do inglês Differentially 

Expressed Genes). Esse método é baseado em ranking, isto significa que, 

dado dois grupos de amostras, ele decido se um gene é ou não 

diferencialmente expresso, de acordo com a qualidade do ranking da maioria 

das amostras, sem considerar a variabilidade entre elas. O RP foi aplicado 

seguindo um desenho de análise pareada, valor de p<0,05 e correção por FDR 

(False Discovery Rate). 

Para direcionar os resultados de genômica global para o objetivo do 

presente estudo, os resultados estatísticos dos DEGs identificados por RP, 

obtidos pelo programa R Biocondutor, foram inicialmente, submetidos ao 

programa IPA (Ingenuity Pathways Analysis, QuiagenTM, 

http://www.ingenuity.com) e ao software DAVID (do inglês, Database for 

Annotarion, Visualization, and Integarted Discovery), para identificar vias 
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metabólicas superepresentadas, vias canônicas, redes de interação gênicas e 

enriquecimento funcional. 

O programa IPA permitiu explorar mecanismos, vias e funções nos quais 

os DEGs participavam, a partir de relações estabelecidas entre genes, 

compreendidas no IPKB (Ingenuity Pathways Knowledge Base). No IPKB, as 

informações são manualmente curadas, a partir da literatura científica, e 

modeladas, de forma a ajudar na compreensão e interpretação do significado 

biológico dos dados (http://www.ingenuity.com/products/ipa)54. 

O programa IPA é uma ferramenta comercial que assim como o DAVID, 

utiliza o teste exato de Fisher com correção de Benjamin-Hochberg.  

Para a realização de enriquecimento funcional, utilizou-se o software 

DAVID (do inglês, Database for Annotarion, Visualization, and Integarted 

Discovery), disponível on-line. Essa análise permitiu identificar processos 

biológicos e vias representadas por DEGs. Foram selecionadas somente 

categorias dos bancos internos Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes 

(KEGG) e Biocrata. Uma categoria poderia ser classificada significativa se 

apresentasse, no mínimo, dois genes e score ≤0,05, de acordo com o teste 

exato de Fisher com correção de Benjamin-Hochberg 55. 

Todas essas ferramentas estatísticas se complementaram na 

identificação de potenciais vias em que os DEGs do estômago excluso 

poderiam estar envolvidos e a possível associacão com o desenvolvimento de 

câncer. 
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3.12 Validação dos genes de interesse por RT-qPCR 

Os genes do estômago excluso, de interesse, encontrados nos 

resultados do microarray, e relacionados ao desenvolvimento do câncer 

gástrico foram validados pela técnica de RT-qPCR. A partir de 1 µg de RNA, 

obtido das amostras de estômago, procedeu-se síntese e purificação de cDNA 

(DNA complementar), utilizando o kit comercial High Capacity cDNA Reverse 

Transcription TM Kits com inibidor de RNase (Applied Biosystems, EUA). A RT-

qPCR foi feita em duplicata biológica usando o sistema de ensaio TaqmanTM 

(Applied Biosystems, EUA) e equipamento 7500 FastTM Real-Time PCR (Life 

Technologies, EUA) para leitura. Beta-actina (ACTB) foi utilizada como controle 

endógeno, conforme determinado por estudo prévio conduzido em amostras 

gastrintestinais de 5 pacientes e que também testou 18S, GAPDH 

(Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase) e B2M (beta 2 microglobulina) 

pelo software Expression Suite TM (Applied Biosystems, EUA). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Características descritivas da amostra 

Os dados descritivos das 20 pacientes selecionadas para o presente 

estudo foram semelhantes entre si quanto à idade, peso corporal, IMC, 

cor/raça, tempo de obesidade e diabetes, conforme mostra a tabela 2.  

 

Tabela 2 - Características descritivas das 20 pacientes do estudo. 

 Pacientes (n=20) Valor de p 

 Idade (anos) 49 (42 – 59) 0,057a 

Peso corporal (kg) 113,2  (83,5 – 143,6) 0,457 a 

IMC (kg/m2) 46,42 (37,11 – 47,52) 0,457 a 

Cor∆ (n,%) 

             Brancos 

             Negros 

 

12 (60%) 

8 (40%) 

 

0,125b 

Tempo de Obesidade 
(anos) 

24 (3 - 51) 0,851a 

DM2 < 5 anos 10 (50%) 0,999b 

DM ≥ 5 anos 10 (50%) 0,999 b 

∆Conforme sistema de classificação adotado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e estatística 
(IBGE); aTeste de Mann-Whitney – valores representados como mediana (mínimo  - máximo); 
bTeste exato de Fisher. 

 

Todas as pacientes foram submetidas à DGYR e sua efetividade está 

demonstrada na tabela 3, através dos dados de peso corporal, IMC e glicemia 

de jejum, avaliados antes e depois da cirurgia. Observou-se diminuição 

significativa em todas as variáveis, 3 meses após a DGYR, quando 

comparadas ao período pré-operatório. 
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Tabela 3 -  Dados de peso, IMC e glicemia de jejum antes e após 3 meses da 
DGYR. 

 
  

Pré-op  

Pacientes (n=20) 

Pós-op 3 meses 

Valor de p 

Peso corporal (kg) 113,2   

(83,5 – 143,6) 

90,35  

(68,2 – 113,7) 

0,001*a 

IMC (kg/m2) 46,42  

(37,11 – 7,52) 

38,54 

(30,31 – 45,55) 

0,001*a 

Glicemia de jejum 
(mg/dL) 

221,1  

(77 – 321) 

91,5 

(75 – 153) 

0,001*a 

*a Teste de Mann-Whitney – valores representados como mediana (mínimo  - máximo) e com 
diferenças significativas entre os períodos pré e 3 meses após a DGYR. 

  

Consumo alimentar e análise da ingestão de vitamina B12 

A redução no peso corporal e IMC foram acompanhados por redução 

significativa no consumo de energia, carboidratos, proteínas, gorduras totais e 

fibras, no período pós operatório (p<0,05), avaliados por meio do recordatório 

alimentar de 24 horas e pelo registro alimentar de 7 dias (tabelas 4 e 5). 

 

Tabela 4 - Alterações no consumo alimentar de energia e macronutrientes 
medido pelo recordatório alimentar de 24 horas. 

 
Macronutrientes Pré Op Pós Op diferença [IC 

95%] 
valor 

p¹ 

CAL (kcal)  1729,8 (535,44) 1094,7 (545,37) 635,1 [251,88; 
1018,31] 

0,003 

CHO (g)  204,4 (83,77) 119 (66,44) 85,47 [37,05; 
133,89] 

0,002 

PTN (g)  72,5 (20,25) 53,7 (25,21) 18,86 [4,09; 
33,63] 

0,015 

 
Continua 



	  
	  

41	  

Tabela 4 - Alterações no consumo alimentar de energia e macronutrientes 
medido pelo recordatório alimentar de 24 horas. Continuação. 

Macronutrientes Pré Op Pós Op diferença [IC 
95%] 

valor 
p¹ 

 
Tabela 5 -  Alterações no consumo alimentar de energia e macronutrientes pela 

ferramenta de registro alimentar de 7 dias. 
 

Variável Pré Op Pós Op diferença [IC 
95%] 

valor p¹ 

CAL (kcal)  1673,5 (413,35) 952,7 (220,55) 720,72 [502,98; 
938,46] 

<0,001 

CHO (g)  212,2 (50,47) 106,9 (29,07) 105,37 [77,04; 
133,7] 

<0,001 

PTN (g)  69,6 (15,3) 49 (15,97) 20,63 [11,14; 
30,11] 

<0,001 

GORDTOT (g)  63 (18,87) 38 (9,16) 24,96 [15,89; 
34,04] 

<0,001 

FTOTAIS (g)  14,37 (10,65- 
8,99) 

8,57 (6,77 - 
11,4) 

NA <0,001² 

(1) Teste t-student 
(2) Teste Wilcoxon 
Valores apresentados como média (desvio padrão), exceto quando utilizado o teste de 
Wilcoxon, neste caso destacam-se as medianas (intervalo interquartil). Legenda: Pré-op – pré-
operatório; Pós-op – pós-operatório; IC – intervalo de confiança; CAL – calorias; CHO – 
carboidratos; PTN – proteínas; GORDTOT – gorduras totais; FTOTAIS – fibras totais; FSOLUV 
– fibras solúveis; FINSOLUV – fibras insolúveis; kcal – quilocalorias; g – gramas. 
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 Não foi observada alteração significa na ingestão de vitamina B12 entre 

os períodos pré e pós-operatório da DGYR, como mostra o gráfico 1. Mas, as 

análises do registro de 24 horas e recordatório de 7 dias, demonstraram que a 

ingestão de vitamina B12 ficou abaixo dos valores recomendados pela RDA 

(Recommended Dietary Allowance). Especificamente a deficiência de vitamina 

B12 tem impacto negativo na função gástrica. 

 

Gráfico 1 -  Ingestão de vitamina B12 nos períodos pré e pós-operatório 
comparados aos valores da RDA. 

Valores apresentados como média do consumo de vitamina B12.  Não foi observado diferença 
estatística entre os períodos pré e pós-operatório da DGYR, avaliado pelo teste T pareado 
(recordatório de 24h, p=0,185; e registro de 7 dias, p=0,406). Em azul, destaca-se o valor diário 
de ingestão da vitamina B12 recomendado. Em vermelho, valores de ingestão da vitamina B12 
referentes ao período pré-operatório e em verde, destacam-se os valores após a DGYR, 
ambos analisados pelos recordatório de 24 horas (Rec 24h) e registro de 7 dias (Reg 7d).  

  

Utilização de medicamentos: inibidores da bomba de prótons 

Medicamentos como inibidores da bomba de prótons são utilizados 

contra gastrite e tem como objetivo diminuir a produção de suco gástrico. Por 

essa razão, podem alterar o pH do líquido gástrico. A utilização desse tipo de 
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medicamento foi avaliada antes da DGYR e 30, 60 e 90 dias após a cirurgia. 

De acordo com nossos dados não houve diferença estatística no uso de 

inibidores da bomba de prótons entre os períodos pré e 3 meses após a 

DGYR, como mostra a tabela 6. Dentre as 20 pacientes selecionadas para o 

estudo, 7 utilizaram inibidores da bomba de prótons antes da cirurgia e esse 

número aumentou para 9 após 3 meses da DGYR. 

Tabela 6 -  Medidas descritivas da utilização de inibidores da bomba de prótons 
nos períodos pré e pós-operatório da DGYR (30 dias, 60 dias e 90 
dias). 

 
Momento n Mediana Mínimo Máximo % Valor de 

p* 
Valor de 

p** 

Pré-op 7 40 20 40 58.33   

30 dias 12 20 20 40 100.00 0,044 0,044 

60 dias 10 30 20 40 83.33 0,375 0,460 

90 dias    
(3 meses) 

9 20 20 40 75.00 0,625 0,999 

*Teste da comparação com o momento pré-operatório; **Teste da comparação com o 
momento imediatamente anterior. Em preto: teste de McNemar para comparação de dois 
momentos pareados; em vermelho: teste para comparação de duas proporções. 

 

4.2 Exame de Enteroscopia de Duplo Balão (EDB) e seus achados 

Cada paciente foi submetido a uma enteroscopia de duplo balão no 

período pré-operatório com porcentagem de sucesso de 100% de alcance ao 

estômago (n=20). A análise endoscópica demonstrou que 30% das pacientes 

apresentaram estômago de aspecto normal e 50% gastrite, dividida em 

enantematosa e erosiva. Pangastrite foi observada em 15% das pacientes.  

De maneira diferente, 3 meses após a DGYR a porcentagem de alcance 

ao estômago excluso foi reduzida em 50% (n=10). Análise endoscópica 

concluiu que, a porcentagem de pacientes que apresentaram estômago 

excluso de aspecto normal diminuiu para 20% e a porcentagem de pacientes 
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com pangastrite aumentou de 15% para 70%. Os achados endoscópicos 

referentes ao estômago no período pré-operatório e ao estômago excluso, no 

pós-operatório estão descritos na tabela 7. 

 

Tabela 7 -  Achados endoscópicos: estômago. 

Conclusão do Exame Estômago 

Pré-op (n=20) 

Estômago excluso 

Pós-op (n=10) 

Normal 30% (6) 20% (2) 

Gastrite enantematosa 25% (5) ---- 

Gastrite erosiva plana e 
elevada 

25% (5) 10% (1) 

Gastrite atrófica ---- 10% (1) 

Pangastrite enantematosa 
(leve/moderada) 

15% (3) 70% (7) 

Presença de lago mucoso ---- 100% (10) 

Pangastroduodenodenite 
enantemática moderada 

---- 10% (1) 

Presença de pólipos 5% (1) 10% (1) 

Metaplasia intestinal ----- 10% (1) 

 

4.2.1 Coleta de biópsias para análise histológica descritiva  

Para comprovar os achados endoscópicos e verificar efeitos mais 

profundos da DGYR no estômago excluso, biópsias foram coletadas para 

análise histológica e comparadas ao período pré-operatório, como mostra a 

tabela 8 e 9, e a figura 8.  

Todas as pacientes foram submetidas à coleta de biópsias e obteve-se 

100% de sucesso no período pré-operatório (n=20). No entanto, 3 meses após 

a cirurgia, a coleta de biópsias do estômago excluso foi possível apenas em 6 

pacientes. A posição anatômica do estômago excluso após a DGYR e a 
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presença de líquido gástrico foram fatores que impossibilitaram a coleta em 14 

pacientes. 

Interessantemente, no pré-operatório, 90% das pacientes apresentaram 

algum grau de inflamação, distribuídos em: grau 1 (50%), grau 2 (20%) e grau 

3 (20%). Atrofia da mucosa foi observada em 65% das pacientes e todas foram 

acompanhadas por gastrite. Dilatação glandular esteve presente em 40% das 

pacientes e foram diagnosticados focos de metaplasia intestinal em duas 

pacientes (10%) (tabela 8).  

Após a DGYR, a porcentagem de pacientes com inflamação no 

estômago excluso foi de 100% . Especificamente, a porcentagem de pacientes 

que apresentou inflamação grau 2 aumentou de 20% no pré-operatório para 

50% após a DGYR. Além disso, 66% das pacientes apresentaram atrofia da 

mucosa acompanhada por gastrite, 50% apresentaram dilatação glandular e 

uma paciente (16%) apresentou metaplasia intestinal (tabela 8). É importante 

observar que, as alterações encontradas no período pré-operatório foram 

mantidas 3 meses após a DGYR, mas o grau aumentou. Todas as pacientes 

evoluíram em pelo menos um dos 4 parâmetros avaliados na histologia, como 

mostra a tabela 9.   
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Tabela 8 -  Porcentagem de pacientes distribuídos de acordo com os resultados 
histológicos. 

 
Resultados 

histológicos 

Grau 

0 1 2 3 

Pré-op Pós-op Pré-op Pós-op Pré-op Pós-op Pré-op Pós-op 

Inflamação 10%(2) --- 50%(10) 17%(1) 20%(4) 67%(4) 20%(4) 17%(1) 

Atrofia 35%(7) 17%(1) 30%(6) 33%(2) 30%(6) 33%(2) 5%(1) 17%(1) 

Dilatação 
glandular 

60%(12) 33%(2) 20%(4) 17%(1) 20%(4) 50%(3) 0%(0) 0%(0) 

Metaplasia 
Intestinal 

90%(18) 83%(5) 10%(2) 17%(1) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 0%(0) 

Porcentagem relativa ao número de pacientes. Período pré-operatório, n=20. Período pós-
operatório, n=6. Estágios: 0= Nenhum; 1= Leve; 2= Moderado; 3= Severo  

 
 

 
 
Figura 8.  Figura representativa dos achados histológicos do estômago excluso (3 meses após 

a DGYR). A. Gastrite; B. Gastrite atrófica; C. Dilatação Glandular; D. Metaplasia 
Intestinal 
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Tabela 9 -  Avaliação histológica do grau de inflamação, atrofia, dilatação 
glandular e metaplasia intestinal, das biópsias gástricas das 6 
pacientes, antes e após 3 meses da DGYR. 

Pacientes Resultados histológicos 

 Inflamação Atrofia  Dilatação 
glandular 

Metaplasia 
intestinal 

Pré-op Pós-op Pré-op Pós-op Pré-
op 

Pós-
op 

Pré-
op 

Pós-
op 

SSS 1 2 1 2 1 2 0 1 

SPCC 0 1 0 2 1 2 0 0 

REN 1 2 0 1 0 0 0 0 

KCCS 2 3 1 1 0 0 0 0 

RRS 2 2 2 3 2 2 0 0 

LN 1 1 0 0 0 1 0 0 

As letras representam as iniciais das pacientes. Os números em negrito destacam a evolução 
no grau de inflamação, atrofia, dilatação e/ou metaplasia intestinal em comparação com o 
período pré-operatório. 

 

4.3 Análise da composição do líquido gástrico: presença de bile 

Resumidamente, os resultados das análises endoscópica e histológica 

demonstraram que, a presença de inflamação e atrofia foram as características 

mais prevalentes no estômago antes e depois da DGYR. Especificamente, no 

estômago excluso, a gastrite atrófica pode ser induzida ou mantida pela 

deficiência de vitamina B12 e presença de bile no estômago excluso.  

Para comprovar a presença de bile no estômago excluso foram 

coletadas amostras de líquido gástrico de 10 pacientes, antes e 3 meses após 

a DGYR. A análise metabolômica não alvo foi a técnica de escolha já que seus 

resultados refletem os componentes mais abundantes de uma amostra em 

comparação com outra utilizada como controle. Quando as amostras de líquido 

gástrico, antes e após a DGYR, foram comparadas observou-se aumento 

significativo dos principais componentes da bile primária e secundária no 
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estômago excluso, e interessantemente, foram encontrados ácidos biliares 

sulfatados, conforme descrito na tabela 10.  

 
Tabela 10 -  Metabolômica do líquido gástrico: Identificação dos componentes 

da bile após a DGYR. 
 

Em verde claro destacam-se os componentes da bile primária, em verde escuro os 
componentes da bile secundária e em laranja os sais biliares sulfatados. Todos eles estão 
aumentados significativamente no estômago excluso após a DGYR, quando comparado com o 
líquido gástrico do pré-operatório. Legenda: Mass – Massa; Metabolites: bile components – 
Metabólitos; componentes da bile; FM – Fórmula Molecular; Chemical Class – Classe Química; 
FC (pos/pre) – Fold Change (antes e 3 meses após a DGYR) valores com p<0,05.   
 

4.3.1 Análise do pH do líquido gástrico 

A presença de bile no estômago excluso altera o pH local e pode 

promover inflamação. A tabela 11 mostra os resultados combinados das 

medidas de pH do líquido gástrico com os resultados endoscópicos e 

histológicos, antes e 3 meses após a DGYR. De fato, 80% das pacientes com 
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refluxo biliar, no estômago excluso, apresentaram pH do líquido gástrico ≥ 4.0 e 

100% delas apresentaram inflamação após a DGYR. A intensidade da 

inflamação se manteve apenas em 1 caso, e em 90% das pacientes houve 

evolução do quadro de gastrite, observado no pré-operatório, para: gastrite 

atrófica, pangastrite, pangastrite atrófica e metaplasia intestinal. 

Interessantente, foi observado aumento do pH do líquido gástrico antes da 

DGYR. Provavelmente o uso de inibidores da bomba de prótons e a deficiência 

de vitamina B12 podem ter contribuído para o aumento do pH antes da cirurgia. 

 

Tabela 11 -  Medidas do pH do líquido gástrico e o grau de inflamação antes e 3 
meses após a DGYR . 

Pacientes Pré-operatório (n=10) Pós-operatório (n=10) 

 pH líquido 
gástrico 

 

Resultados 
endoscópicos e 

histológicos 

pH líquido 
gástrico 

 

Resultados 
endoscópicos e 

histológicos 

MAAS 1-2 Gastrite 2-3 Pangastrite 

EC 5-6 Gastrite 6-7 Gastrite 

SSS 4 Gastrite atrófica 7-8 Pangastrite 
atrófica 

RRS 8-9 Gastrite atrófica 4 Gastrite atrófica 

CBS 8-9 Gastrite atrófica 7-8 Gastrite atrófica 

AOS 7-8 Normal 4 Gastrite 

SPCC 4 Gastrite 6-7 Pangastrite 
atrófica 

REN 5-6 Gastrite 7-8 Gastrite atrófica 

KCCS 2-3 Gastrite atrófica 2-3 Gastrite atrófica 

LCGC 5-6 Gastrite 4 Pangastrite 
com metaplasia 

intestinal 
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4.4 Coleta de biópsias gástricas para análise da expressão gênica: 

dados do microarray 

Para estudar a resposta transcriptômica do estômago excluso à 

presença de bile e inflamação, e sua relação com o câncer gástrico, biópsias 

foram coletadas para análise da expressão de genes. Inicialmente utilizamos  

técnica de microarray com posterior validação dos genes de interesse por RT-

PCR. 

A figura 9 ilustra o fluxo de coleta de biópsias gástricas com posterior 

descrição da qualidade das amostras e processo de normalização dos dados 

de microarray. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diagrama consort das biópsias e RNA obtidos para realização da técnica de 
microarray. RNA* >100 ng/µL e/ou RNA Integrity Number (RIN) >7, conforme 
recomendações do Genechip 1.0 ST Array (Affymetrix®); [14] Número de 
amostras que não foram extraídas RNA devido a falta da amostra correspondente 
no período pós operatório; [14]#¥: Biópsias não coletadas devido estenose na alça 
biliopancreática e impossibilidade de alcançar o estomâgo excluso (ECM) devido 
falha na posição do estômago decorrente a refluxo biliar; **Total de amostras pré e 
pós operatórias (3 meses) segmento-correspondente com RNA adequado para 
análise de expressão gênica pela técnica de microarray. {1} amostra de ECM que 
não passou pelo teste de normalização. ECM: estômago corpo médio (excluso) 

RNA* obtidos com 
qualidade adequada nas 
biópsias pré operatórias  

Amostra final** 

RNA* obtidos com 
qualidade adequada nas 
biópias pós operatórias 

Biópsias obtidas no pós 
operatório 

Biópsias obtidas no pré 
operatório 

Segmento gastrintestinal 

Amostra Inicial Pacientes (n = 20) 

ECM 

n = 20 

n = 5 
[14]   

n = 6 
[14]# ¥ 

n = 6 

n =  3 
{1} 
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O sucesso da coleta de biópsias pareadas no período pré e pós 

operatórios no estômago excluso foi de 30%, conforme pode ser observado na 

figura 9. As alterações promovidas pela DGYR na anatomia gastrintestinal 

limitaram o acesso a regiões que foram desviadas do trato digestivo, como o 

estômago excluso, exigindo manobras complexas durante a enteroscopia 

realizada no período pós operatório. 

Das amostras coletadas no período pré-operatório, foi possível extrair 

RNA de boa qualidade em apenas 4 amostras das 6 obtidas no estômago 

excluso. Essa limitação em relação à perda de RNA ocorreu devido à 

quantidade de RNase e outras enzimas hidrolíticas que diminuem a qualidade 

do tecido coletado e RNA extraído. 

Dessa forma, foram utilizados 8 chips de microarray para análise de 

expressão gênica do estômago excluso (4 amostras pareadas). Toda análise 

de microarray foi pareada, comparando o paciente na condição pós-operatória 

em relação ao pré-operatório, ressaltando que o paciente foi seu próprio 

controle. Durante as análises dos dados gerados pelo microarray, uma amostra 

de estômago excluso não passou pelo teste de normalização, durante a 

comparação entre os períodos pré e pós-operatório, restando apenas 3 

amostras para a finalização do microarray e análise estatística de expressão 

gênica. 

 

4.5 Genes diferencialmente expressos (DEGs) 

Foram identificados 135 DEGs (p<0,05), obtidos pelo método estatístico 

Rank Product (RP) e destes, 38 genes apresentaram expressão aumentada e 

97 diminuídas. 
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Para interpretação dos resultados de expressão gênica optou-se pela 

utilização de mais de uma ferramenta de análise gênica, pois as funções e 

processos biológicos geralmente envolvem mais de uma via, e mais 

precisamente, vias interconectadas. Nesse sentido, tivemos o cuidado de tratar 

os dados não somente por meio da refinação das funções de interesse. A 

escolha do software DAVID nos ajudou na identificação de processos 

biológicos e interpretação das vias de sinalização alteradas no estômago 

excluso, enquanto o software IPA nos permitiu analisar genes reguladores, vias 

canônicas e rede de interações (conforme descrito na metodologia desta tese). 

Os resultados da resposta transcriptômica do estômago excluso à 

DGYR estão apresentados na seguinte sequência: 1) Identificação dos 

processos biológicos, 2) vias de sinalização mais representativas, 3) análise de 

vias canônicas, 4) principais genes diferencialmente expressos e, 5) rede de 

interações. 

1) Identificação de Processos Biológicos 

A análise de enriquecimento funcional do transcriptôma do estômago 

excluso identificou que a inflamação e a resposta imunológica contra 

microorganismos foram os processos biológicos predominantes após a DGYR, 

representando 50% das alterações promovidas pela cirurgia, como ilustra a 

figura 10. Outros processos como regulação da proliferação, necrose, apoptose 

e modificações no metabolismo celular, também foram encontrados entre os 

mais alterados pela DGYR e juntos representaram 20% do total das alterações. 
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Figura 10.  Processos biológicos, número de genes envolvidos e a porcentagem de 
contribuição dos genes nos processos biológicos, após DGYR. Em vermelho 
destacam-se genes envolvidos na resposta imune contra microorganismos e 
inflamação, representando 50% do total de genes alterados pela DGYR. Em 
laranja destacam-se outros processos biológicos como regulação da 
proliferação, necrose e apoptose, e alterações metabólicas, representando 20% 
das alterações induzidas pela cirurgia.  
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2) Vias de sinalização mais representativas 

Ainda no software DAVID, contamos com um banco de dados 

mundialmente conhecido pela sigla KEGG, que permitiu a identificação de vias 

de sinalização envolvidas nos processos biológicos anteriormente identificados. 

Vias de sinalização deflagradas em resposta a microorganismos, inflamação e 

ao desenvolvimento do câncer foram as mais ativadas pela DGYR, como 

mostra a figura 11. 

 

 
Figura 11.  Vias de sinalização deflagradas após DGYR, identificadas pelo software DAVID e 

banco de dados KEGG. Ativação de vias inflamatórias e em resposta à 
microorganismos estão entre as mais representativas. Destaque em laranja para 
vias de sinalização ativadas no câncer.  

 

3) Vias canônicas 

De acordo com o programa IPA, foram identificadas 24 vias canônicas 

significativamente alteradas no estômago excluso das pacientes submetidas à 
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DGYR e as mais representativas estão ilustradas na figura 14 (p<0,05; -log 

p>1,3).  

É interessante notar que todas as ferramentas utilizadas para 

interpretação dos dados mostrou ativação de vias de sinalização associadas 

com o processo inflamatório, resposta imune contra microrganismos e ao 

desenvolvimento de câncer no estômago excluso após a DGYR. Além disso, 

foi possível identificar vias de sinalização responsivas aos componentes da bile 

(figura 12). 

 

 

Figura 12.  Figura ilustrativa da interação entre as 24 vias canônicas identificadas por IPA no 
estômago excluso após a DGYR. As linhas representam a ligação entre as vias e 
a intensidade da cor representa o grau de significância, quanto mais intensa a cor, 
mais significante é a via canônica. Observou-se vias envolvidas na resposta imune 
contra microorganismos, inflamação, desenvolvimento de câncer (destacado em 
laranja) e de resposta aos componentes da bile (destacados em verde). 



	  
	  

56	  

4) Genes diferencialmente expressos - DEGs 

Os DEGs encontrados no estomago excluso das pacientes após a 

DGYR, envolvidos direta ou indiretamente com as vias canônicas identificadas 

pelo IPA e pelo DAVID podem ser visualizados na tabela 12. 

 

Tabela 12 -  Genes diferencialmente expressos após a DGYR, envolvidos direta 
ou indiretamente nas vias canônicas. Valores em vermelho indicam 
aumento de expressão e em verde indicam diminuição (p≤0,05). (M) 
análise de microarray, n=3. (V) validação por RT-qPCR, n=6.  

 

 
* Em ambas as análises, o gene MLH1 não apresentou diferença significativa em sua 

expressão, antes e depois da DGYR. 
 
 
 
 
 
 

GENE FOLD(CHANGE
PPARGC1A 1,4((M)

IL51 1,2((M)
OLFM4 1,4((M)
RSAD 1,6((M)
PTPRS 1,0((M)
CYP2C8 1,8((M)((2,8((V)
MUC17 1,2((M)
B3GALT5 1,4((M)
GAST 1,5((M)((
ITLN1 1,7((M)((3,3((V)
IGFR1 1,1((M)((2,1((V)
CDK6 1,0((M)
IGFBP5 1,4((M)((1,8((V)

SERPINB5 1,2((M)
SERPINB7 2,2((M)
Eph3 1,0((M)
CDH2 1,4((M)((1,6(V)
PTPRR 1,3((M)
MLH1 0,2((M)((0,8((V)
CKM 1,1((M)

PTPRZ1 1,2((M)
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5) Rede de interações gênicas 

A análise de rede de interações, pelo software IPA, revelou que os 

DEGs interagem entre si e são responsáveis pelo quadro inflamatório e 

infeccioso promovido pela DGYR, assim como estão envolvidos no 

desenvolvimento de câncer, como mostram as figuras 13 e 14.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13.  Rede de interação gênica associada à inflamação e infecção (gastroenterite) no 

estômago excluso das pacientes submetidas à DGYR. Em vermelho, genes com 
expressão significativamente aumentada. Em verde, genes com expressão 
significativamente diminuída.  
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Figura 14. Rede de interação gênica encontrada no estômago excluso das pacientes 

submetidas à DGYR, associada ao câncer. Em vermelho, genes com expressão 
significativamente aumentada. Em verde, genes com expressão significativamente 
diminuída. Em conjunto a rede de interações indica que a DGYR aumenta a 
expressão de genes associadas ao desenvolvimento do câncer e inibe genes 
supressores tumorais. 

 

  Posteriormente, o conjunto de genes foi submetido a análises preditivas, 

também por meio do software IPA, na tentativa de encontrar genes envolvidos 

na regulação dos eventos inflamatórios e infecciosos, assim como no 

desenvolvimento de câncer. Interessantemente, as análises preditivas 
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revelaram que possivelmente, os processos biológicos induzidos pela cirurgia 

estão ocorrendo independentemente da ativação clássica do fator de 

transcrição NFkB e da expressão de TNF-α (figuras 15, 16 e 17). 

  

 
Figura 15. Rede de interação gênica encontrada no estômago excluso das pacientes 

submetidas à DGYR, associada à gastroenterite. Em vermelho, genes com 
expressão significativamente aumentada. Em verde, genes com expressão 
significativamente diminuída. Em azul, genes que não foram identificados em 
nosso banco de dados mas que possivelmente interagem com os genes 
diferencialmente expressos, encontrados nesta pesquisa. Linha contínua, relação 
direta; linha pontilhada, relação indireta. Em conjunto a rede de interações indica 
que a inflamação e infecção (gastroenterite) ocorreram independente de NFkB e 
TNF- α. 

 
 
  

 
 
 



	  
	  

60	  

 
Figura 16.  Rede de interação gênica encontrada no estômago excluso das pacientes 

submetidas à DGYR, associada à inibição de apoptose. Em vermelho, genes com 
expressão significativamente aumentada. Em verde, genes com expressão 
significativamente diminuída. Em azul, genes que não foram identificados mas que 
possivelmente interagem com os genes diferencialmente expressos, encontrados 
nesta pesquisa. Linha contínua, relação direta; linha pontilhada, relação indireta.  
Em conjunto a rede de interações indica inibição de apoptose por meio da inibição 
da via que envolve TNF. 
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Figura 17.  Rede de interação gênica encontrada no estômago excluso das pacientes 
submetidas à DGYR, associada ao câncer. Em vermelho, genes com expressão 
significativamente aumentada. Em verde, genes com expressão significativamente 
diminuída. Em azul, genes que não foram identificados mas que possivelmente 
interagem com os genes diferencialmente expressos, encontrados nesta pesquisa. 
Linha contínua, relação direta; linha pontilhada, relação indireta.  Em conjunto a 
rede de interações indica que a DGYR pode aumentar a expressão de genes 
associadas ao desenvolvimento do câncer e inibe genes supressores tumorais. 
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5 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo considerou a hipótese de que a cirurgia bariátrica, do 

tipo DGYR, pode ser considerada fator de risco para o desenvolvimento de 

câncer no estômago excluso. De fato, a cirurgia promoveu alterações 

histopatológicas e metabólicas que foram capazes de induzir reprogramação 

gênica local, aumentando a expressão de genes associados com o câncer no 

estômago excluso, de maneira semelhante à evidência de câncer de coto 

gástrico após gastrectomia de Bilroth II. 

Embora a DGYR seja a técnica cirúrgica mais efetiva contra obesidade 

grave e suas comorbidades, recentes estudos sugerem que o refluxo biliar 

pode estar associado com risco aumentado de câncer17. 

 Teoricamente, o estômago excluso não tem contato com alimentos e 

seus carcinógenos exógenos, assim, o refluxo biliar pode ser considerado fator 

desencadeador de mudanças metabólicas locais que favorecem o 

desenvolvimento de câncer. O refluxo biliar é frequentemente observado em 

pacientes submetidos à DGYR e está associado com alterações histológicas 

da mucosa como atrofia, inflamação crônica e metaplasia intestinal17. 

No presente estudo, as avaliações endoscópica e histológica mostraram 

que, todas as pacientes apresentaram gastrite ou pangastrite com algum grau 

de atrofia da mucosa, 3 meses após a DGYR, e uma paciente apresentou 

metaplasia intestinal. Foi possível identificar a presença de bile em 100% das 

pacientes onde o acesso ao estômago excluso foi eficiente, e 80% delas 

apresentaram aumento do pH do líquido gástrico (pH ≥4.0). Nesse cenário, a 

presença de bile no estômago excluso parece estar associada à gastrite 
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alcalina de refluxo que, junto com a ausência de alimentos e principalmente 

pela falta da vitamina B12, promoveu atrofia das células da mucosa. Em 

conjunto, a cirurgia bariátrica do tipo DGYR promoveu gastrite atrófica alcalina 

de refluxo, provavelmente causado pelo refluxo biliar. 

Interessantemente, identificamos três tipos de ácidos biliares no 

estômago excluso após a DGYR: ácidos biliares primários, secundários e 

sulfatados. 

Ácidos biliares são produzidos pelos hepatócitos e secretados como bile, 

preferencialmente após conjugação com taurina e glicina. No fígado, ácidos 

biliares primários, como os ácidos cólico e quenodeoxicólico, são formados 

durante o metabolismo do colesterol depois de uma série de hidroxilações. 

Posteriormente, são secretados no duodeno onde dehidroxilases de bactérias 

intestinais, principalmente da espécies Clostridia, modificam os componentes 

da bile primária para formar ácidos biliares secundários, como os deoxicólico e 

litocólico. Ambos podem ser absorvidos no íleo distal por transportadores 

altamente eficientes localizados na superfície dos enterócitos, os ASBT 

(transportadores de ácidos biliares dependentes de sódio). Por meio da 

circulação portal, ácidos biliares secundários são transportados de volta ao 

fígado, submetidos à conjugação com taurina e glicina e secretados novamente 

no duodeno, mantendo o ciclo enterohepático biliar56, 57.  

De maneira diferente, em nossas pacientes, a presença de bile primária 

no estômago excluso sugere refluxo biliar do duodeno ou jejuno, para o 

estômago. A presença de bile no estômago excluso aumenta o pH local e pode 

promover a colonização de bactérias intestinais. A identificação da bile 

secundária pela técnica de metabolômica sugere fortemente a presença de 
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bactérias intestinais no estômago excluso, após a DGYR, já que a formação da 

bile secundária a partir da bile primária requer ação de bactérias intestinais. 

A exposição permanente de células da mucosa à bile é tóxica57, 58. 

Elevados níveis de ácidos biliares ativam apoptose e posteriormente fibrose no 

tecido em que estão acumulados. Nas células epiteliais, os ácidos biliares 

promovem apoptose através da oligomerização de receptores de morte, como 

TRAIL-R2/DR5 (tumor necrosis factor-associated apoptosis-inducing ligand) e 

Fas (cell surface death receptor). Dois mecanismos distintos se destacam. O 

primeiro ocorre por meio do aumento da expressão gênica e proteica de 

TRAIL-R2/D5 e o segundo, por meio do estímulo do transporte de Fas para 

membrana celular aumentando sua densidade. A oligomerização de TRAIL-

R2/D5 e Fas inicia uma cascata de sinalização intracelular por meio do 

recrutamento de FADD (Fas-associated death domain) e pró-caspases, para o 

complexo DISC (death-inducing signaling complex). Posteriormente, proteínas 

mitocondriais incluindo caspases 3/6/7, são ativadas resultando na execução 

do programa de morte celular. Como consequência, ocorre aumento na 

produção de EROs (espécies reativas de oxigênio) e disfunção mitocondrial 

severa, que pode exacerbar o processo de morte e/ou induzir necrose. Todo 

esse mecanismo danifica as células do tecido, altera sua morfologia e função, 

e finalmente contribui para inflamação59.  

 Para diminuir a toxicidade, sulfotransferases, como a sult2a1, catalizam 

a formação de ácidos biliares sulfatados. A sulfatação aumenta a solubilidade 

dos ácidos biliares, diminui absorção intestinal e aumenta excreção fecal e 

urinária. Estes compostos são menos tóxicos que os ácidos biliares não 

sulfatados. Tal fato torna a sulfatação importante via de detoxificação dos 
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ácidos biliares. Em humanos, somente uma porção dos ácidos biliares na bile e 

soro são sulfatados, assim como mais de 70% dos ácidos biliares na urina são 

sulfatados, sugerindo que em condições normais, a eliminação dos ácidos 

biliares sulfatados ocorre eficientemente através da urina. Diferente dos ácidos 

biliares primários, a circulação enterohepática dos ácidos biliares sulfatados é 

limitada. A sulfatação diminui a taxa de absorção no fígado, previne transporte 

passivo no duodeno e no cólon, restringe absorção pelo íleo, evita ação 

bacteriana e promove excreção fecal (em menor intensidade) e urinária pelos 

rins. Neste estudo, a presença dos ácidos biliares sulfatados após a DGYR 

sugere que, de fato ocorreu acúmulo de ácidos biliares primários e secundários 

no estômago excluso, houve a necessidade de sua detoxificação para evitar 

danos celulares e favorecer sua eliminação. Tal fato evidencia que a 

homeostase dos ácidos biliares é essencial devido sua toxicidade quando 

acumulado nos tecidos.  

Os danos celulares podem ser minimizados por mecanismos intrínsecos 

protetores. Estes mecanismos intrínsecos são mediados por receptores 

nucleares, incluindo FXR (farnesoid X receptor), PXR (pregnane X receptor), 

VDR (vitamin D receptor) e PPAR-α (peroxisome proliferator-activated 

receptor). Todos eles são ativados por ácidos biliares, principalmente pelos 

primários, para regular a expressão de genes alvo que resultam em uma 

resposta coordenada envolvida na síntese, metabolismo e transporte de ácidos 

biliares. Assim, quando o acúmulo de ácidos biliares ocorre, a ativação dos 

receptores nucleares aumenta ou diminui a expressão dos genes alvo, na 

tentativa de retornar os níveis dos ácidos biliares à normalidade60. A sulfatação 

é a primeira escolha para manter a homeostase dos ácidos biliares por 
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aumentar sua eliminação. Os receptores nucleares FXR, PXR,VDR e PPAR-α 

tem importante papel nesse processo por regular positivamente a expressão e 

atividade de sulfatases, como a sult2a1 60.  

Corroborando nossos achados metabolômicos de aumento de ácidos 

biliares sulfatados no estômago excluso, após a DGYR, as análises 

transcriptômicas revelaram que dentre as 24 vias canônicas identificadas pelo 

software IPA, as vias envolvendo ativação dos receptores nucleares FXR, PXR 

e VDR estavam entre as mais representativas. Dentre os DEGs encontrados, 

especificamente o PPARGC1A (PPARG coativator 1 alpha) foi aumentado 

significativamente após a DGYR. O gene PPARGC1A codifica a proteína PGC-

1α que aumenta a atividade transcricional do PPAR-α. Juntos os dados 

sugerem que, a cirurgia bariátrica do tipo DGYR promoveu refluxo e 

armazenamento de ácidos biliares primários e secundários no estômago 

excluso. Para minimizar a toxicidade resultante, ácidos biliares primários 

ativaram os receptores nucleares FXR, PXR, VDR e PPAR-α, para aumentar a 

atividade da sult2a1 e promover a sulfatação dos ácidos biliares acumulados 

no estômago excluso, como mecanismo protetor61. 

Ocorre que, os ácidos biliares são moléculas versáteis e também 

exercem seus efeitos através de vias não genômicas mediadas principalmente 

pelos ácidos biliares secundários. Eles modulam diversas vias de sinalização e 

secreção de citocinas pró-inflamatórias.  

Recentemente, foi identificado que TGR5 (G protein-coupled bile acid 

receptor 5), um membro da subfamília de receptores acoplados à proteína-G, é 

um receptor de membrana ativado pelos ácidos biliares secundários. No 

entanto, o impacto biológico da ativação do TGR5 não está bem compreendido 
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e parece variar de acordo com o tecido em que é expresso. Estudos têm 

associado ativação de TGR5 às propriedades imunomoduladoras dos ácidos 

biliares. Embora à primeira vista o papel imunomodulador dos ácidos biliares 

pareça pouco atrativo, esta função tem impacto em transtornos metabólicos, já 

que a inflamação crônica contribui para disfunção tecidual.  De acordo com 

estudos clínicos e experimentais, altos níveis de TGR5 têm sido detectados em 

macrófagos. Sua atividade imunomoduladora se manifesta em resposta à 

inflamação crônica e ao aumento de citocinas pró-inflamatórias, estimuladas 

pela presença de LPS (lipopolissacarideos). Como resultado, ativação de 

TGR5 funciona como feedback negativo ao processo inflamatório, diminuindo a 

produção de citocinas pró-inflamatórias como: TNF-α (tumor necrose factor 

alpha) , IL (interleukin) -1α, IL-1β, IL-6. Em pacientes com doença de Crohn, foi 

observado aumento constante da ativação de TGR5 em macrófagos. Em 

modelos experimentais de colite, foi observado que mais de 90% das células 

positivas em CD14 (surface antigen), um marcador de células imunes 

residentes no tecido como os monócitos, expressaram TGR5 após a indução 

química de colite sugerindo importante papel na resposta imune inata. No 

entanto, é interessante notar que a ativação de TGR5 está associada com uma 

certa tolerância imunológica, pois sua ativação parece manter a inflamação 

crônica mas com baixo grau de resolução62-64.   

No presente estudo, a análise metabolômica revelou aumento dos 

ácidos biliares secundários. Possivelmente, estes ácidos biliares promoveram 

ativação de TGR5 e essa hipótese está fortalecida pelas nossas análises 

transcriptômicas. Dentre os DEGs, o gene IL-1β (alvo de TGR5) foi 

significativamente diminuído após a DGYR, e as análises preditivas revelaram 
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que a inflamação no estômago excluso envolveu inibição dos outros alvos de 

TGR5: TNF-α e NFkB (nuclear factor kappa B), além de IL-1β. Considerando o 

papel imunossupressor do TGR5, sugere-se que sua ativação pode ter 

participação na tolerância imunológica e instalação de bactérias no estômago 

excluso, principalmente naquelas envolvidas na formação dos ácidos biliares 

secundários, seu principal ligante. 

De maneira geral, a presença de bactérias no estômago excluso causa 

infecção. Nesse cenário, as células do sistema imune têm importante 

participação na eliminação destes microrganismos. Neutrófilos são 

responsáveis por fagocitar e eliminar microrganismos por meio da liberação de 

substâncias antimicrobianas e bactericidas no espaço extracelular através de 

um processo chamado de degranulação e formação de NETs (neutrophil 

extracelluar traps). Os NETs são redes de proteínas granulares e DNA, 

envolvidos no processo de eliminação de patógenos mas também, funcionam 

como substâncias expositoras do conteúdo intracelular do neutrófilo para o 

espaço extracelular, contribuindo para a regulação do processo infeccioso.  A 

OLFM4 (olfactomedim 4) codifica uma glicoproteína presente na membrana 

dos neutrófilos que parece regular negativamente a eliminação de patógenos. 

Especificamente no estômago, neutrófilos com aumento da expressão de 

OLFM4 inibem ativação do fator de transcrição NFkB e inflamação através 

dessa via, facilitando a colonização da Helicobacter pylori. Camundongos 

deficientes em OLFM4 apresentam aumento da imunidade contra infecção por 

Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Em tumores, o aumento da 

expressão de OLFM4 está associado com diferenciação, estádio, metástase e 

prognóstico ruim, sugerindo potencial valor clínico como marcador tumoral em 
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fases precoces da carcinogênese65, 66.  Em nossas pacientes, o aumento 

significativo na expressão do gene OLFM4 em conjunto com a possível 

ativação de TGR5 e inibição de citocinas pró-inflamatórias via NFkB, sugerem 

fortemente inibição da resposta inflamatória contra patógenos, contribuindo 

para a instalação de bactérias gram-positivas, responsáveis pela modificação 

da bile primária em secundária, e também de bactérias gram-negativas. 

A presença de LPS, um lipopolissacarídeo componente da membrana 

de bactérias gram-negativas, estimula a secreção de IFN-γ (interferon-γ) pelos 

neutrófilos e ativa a resposta imune antiviral ou antibacteriana, por meio do 

aumento da expressão de SECTM1(secreted and transmembrane 1). SECTM1 

codifica uma molécula co-estimulatória importante durante resposta imune 

inata contra patógenos. Ela age como um gene de resposta precoce ao 

aumento de IFN- γ. Sugere-se que, o aumento da expressão de SECTM1 é 

induzido durante a fase inicial da resposta imune ao LPS, após secreção de 

IFN-γ por neutrófilos ativados. No entanto, a constante exposição ao LPS 

desencadeia uma resposta imunossupressora tardia envolvendo a diminuição 

da expressão de SECTM1. Esse mecanismo é clinicamente relevante uma vez 

que promove tolerância imunológica ao LPS. Vale destacar que, a expressão 

de SECTM1 em conjunto com CD25, um inibidor da função de células T, está 

associado com anergia e células T CD8+ não reativas em pacientes com 

tumor. Assim, a manipulação da expressão de SECTM1, bem como de TGR5 e 

OLFM4, tem papel na tolerância imunológica de células cancerígenas e 

instalação de bactérias nos tecidos67. 

Interessantemente, encontramos diminuição significativa na expressão 

do gene RSAD2 (radical S-adenosyl methionine domain containing 2) e 
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aumento de PTPRS (protein tyrosine phosphatase, receptor type S). Ambos os 

genes codificam proteínas envolvidas na resposta imune contra vírus. A 

diminuição de RSAD, no estômago excluso, facilita a entrada do vírus nas 

células, e o aumento de PTPRS evita a resposta antiviral por células 

dendríticas. Tal mecanismo sugere que além das bactérias, a DGYR favorece 

tolerância imunológica à presença de vírus68, 69. 

Nesse cenário, a possível ativação de TGR5 pelos ácidos biliares 

secundários, o aumento da expressão de OLFM4 e PTPRS, em conjunto com 

a diminuição de SECTM1, RSAD e das citocinas pró-inflamatórias como a IL-

1β, sugerem que a DGYR favorece tolerância imunológica contra patógenos 

permitindo sua instalação e esse mecanismo pode ter sido deflagrado pelos 

ácidos biliares e a mudança do pH local. 

No entanto, é importante destacar que o mecanismo imunossupressor 

não está associado com resolução da inflamação tecidual. Em nossas análises 

transcriptômicas, a via da IL-17 foi uma das vias mais importantemente 

ativadas no estômago excluso após a DGYR. A IL-17 também é produzida 

pelos neutrófilos e tem ação importante na inflamação aguda e na infecção 

mediada por vírus. Depois de sintetizada, a IL-17 ativa seu receptor para a 

produção de quimiocinas, citocinas pró-inflamatórias e mediadores citotóxicos, 

como EROs para sua atividade antimicrobiana. A produção de IL-17 pelos 

neutrófilos parece ser induzida por IL-6 e ocorre independente das IL-1β e 

TNF-α. Ela aumenta o recrutamento de novos neutrófilos para o tecido 

infectado e agudamente inflamado. Entretanto, a infiltração de mais neutrófilos 

exacerba a resposta inflamatória e aumenta a produção de EROs, cuja 

atividade antimicrobiana é importante, mas é destruidora do tecido. O aumento 



	  
	  

72	  

da ativação da via IL-17 no estômago excluso após a DGYR, suporta a ideia da 

presença de microorganismos (bactérias e vírus) no tecido, em conjunto com 

estímulo inflamatório agudo70. 

A CYP2C8 (citocrome P450 family 2 subfamily C member 8) é ativada 

pela inflamação aguda, em conjunto com a fosfolipase A2. Ela é uma enzima 

citocromo P450 (CYP) com atividade epoxigenase que catalisa a formação de 

ácido epoxieicosatrienóico (EET) à partir do ácido araquidônico (AA). Assim, na 

inflamação aguda, enquanto ativação da fosfolipase A2 promove a síntese de 

mediadores pró-inflamatórios derivados do AA, a CYP2C8 organiza ações 

regulatórias na tentativa de minimizar a inflamação. A CYP2C8 aumenta 

atividade vasodilatadora de VEGF (vascular endotelial growth factor) para 

eliminar as EROs produzidas, e reduz ação das citocinas pró-inflamatórias 

TNF-α , IL-1β e NFkB. Mas, o aumento de VEGF pode ter efeito paradoxal. A 

vasodilatação importante para eliminação das EROs, também pode ser 

deletéria pois aumenta infiltração de células imunes e exacerba a inflamação71-

74.  

O aumento da expressão da CYP2C8 e da ativação da via IL-17, no 

estômago excluso de nossas pacientes, sugere estímulo inflamatório agudo, 

enquanto a diminuição de SECTM1, RSAD e IL-1β em conjunto com aumento 

de OFM4 e PTPRS, sugerem resposta imunossupressora tardia. Isso significa 

que, o estômago excluso está recebendo estímulos inflamatórios agudos 

constantes que, pela posição anatômica continuam no tecido, dificultam sua 

eliminação e se transformam em estímulos crônicos que promovem resposta 

tardia de tolerância imunológica. Provavelmente, o estímulo inflamatório agudo 

é iniciado com o refluxo constante da bile e alteração do pH local. A resposta 
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imunossupressora tardia se deve principalmente à presença constante de 

microorganismos.  

Além disso, nossos dados revelaram que a resposta inflamatória aguda 

após a DGYR, parece ser mediada por três diferentes subclasses de 

neutrófilos: aqueles que produzem IL-17 (resposta aguda), com expressão 

transitória de SECTM1 (tolerância imunológica à patógenos), e os que 

expressam OLFM4 (tolerância imunológica à patógenos). Todos organizam 

resposta orquestrada à favor da inflamação com posterior tolerância 

imunológica e instalação de microrganismos75, 76.  

Em condições normais, o muco constitui um dos mais importantes 

fatores protetores do estômago. A mucosa normal é coberta por uma grossa 

camada de muco continuamente reabastecida, que contêm moléculas eficazes 

no controle da inflamação, infecção e no reconhecimento de microrganismos. 

O muco é composto quase que exclusivamente por mucinas. As mucinas são 

proteínas glicosiladas, codificadas pelo gene MUC (mucin), responsáveis pela 

formação da porção gel no muco. Genes específicos, como B3GALT5 (beta-

1,3-galactosyltransferase 5), são responsáveis pela glicosilação das mucinas. 

Este processo facilita a adesão de microrganismos comensais às porções 

glicosiladas das mucinas, garantindo que habitem na camada externa do muco. 

Assim, os microrganismos raramente alcançam as células epiteliais76, 77.  

Além disso, o muco protege as células da acidez do suco gástrico. 

Resumidamente, todo estímulo que aumenta a produção de suco gástrico, 

aumenta também a produção de mucinas para fabricação de muco. O gene 

GAST (gastrin) está envolvido na regulação positiva de suco gástrico e de 

mucinas77.  
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Em nossas análises transcriptômicas, observamos que a cirurgia 

bariátrica diminuiu significativamente a expressão dos genes GAST e MUC17. 

Provavelmente, a ausência de alimentos e o aumento do pH tecidual, pela 

presença da bile, reduziram a produção de suco gástrico e, consequentemente, 

o estímulo à expressão de mucinas. Nesse ambiente, a produção de muco e a 

proteção das células epiteliais foram prejudicadas após a DGYR. Dentre os 

DEGs significativamente diminuídos, especificamente o B3GALT5 indica que, 

além de reduzir a expressão das mucinas, a cirurgia bariátrica prejudicou o 

processo de glicosilação das poucas mucinas restantes no estômago excluso. 

Como resultado, a expessura do muco pode ter sido alterada.    

Portanto, microorganismos patogênicos podem romper a fina camada de 

muco protetor e alcançar a superfície das células epiteliais. Este mecanismo 

altera o ambiente comensal e microorganismos patogênicos se instalam com 

facilidade. Os patógenos que atravessam o muco, podem se ligar à superfície 

das células epiteliais através da lecitina. A omentina, codificada pelo gene 

ITLN1 (intelectin 1/omentin), é uma lecitina ligada à galactose secretada no 

muco que, diferente da mucina, se localiza nas porções finais do muco, muito 

próxima fisicamente das células epiteliais. Ela participa do reconhecimento de 

bactérias patogênicas e promove ativação de resposta imunológica 

antimicrobiana e de vias de sobrevivência da célula epitelial, por meio da 

proteína AKT (serine/threonine kinase). Frequentemente expressa no duodeno 

e cólon, a superexpressão de ITLN-1 é encontrada na doença de Crohn, 

metaplasia intestinal e recentemente foi sugerida como marcador de tumores 

gástricos do tipo intestinal77-80. 
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No estômago excluso de nossas pacientes, a diminuição na expressão 

de mucinas em conjunto com aumento na expressão de ITLN1, sugerem 

fortemente que a espessura do muco foi reduzida e essa alteração facilitou a 

colonização de microrganismos patogênicos e o contato das células epiteliais 

com substâncias tóxicas, como a bile, LPS e EROs. Consequentemente, a 

inflamação foi potencializada, mecanismos de morte e/ou necrose foram 

deflagrados e acompanhados por disfunção tecidual e, posteriormente, 

processos regenerativos foram iniciados para repopulação e resgate da função 

gástrica. Considerando que MUC17 e ITLN1 são predominantemente 

expressos no intestino, o processo regenerativo do tecido pode estar ocorrendo 

em direção à “intestinalização”, já que GAST, um potente fator mitogênico de 

células gástricas, foi diminuído após a DGYR77-81.  

Para o sucesso do processo regenerativo induzido pelo estresse, é 

necessário ativar programa genético celular à favor da proliferação. Ocorre 

que, todo ambiente altamente proliferativo e exposto a agentes tóxicos como a 

bile, microrganismos, inflamação e EROs, está susceptível a mutações 

genéticas. A tolerância imunológica adquirida com a continuidade do estresse 

aumenta a instabilidade genética e dificulta a eliminação de células mutadas. 

Em longo prazo, o estômago excluso pode ser considerado solo fértil para o 

desenvolvimento do câncer.  

Durante processos de regeneração tecidual e proliferação, a fosforilação 

de proteínas, regulada por quinases e fosfatases, é considerado evento 

regulatório importante. Resumidamente, proteínas quinases promovem 

proliferação, enquanto fosfatases regulam negativamente esse processo. 

Receptores tirosina-quinase pertencem ao subgrupo mais significante de 
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proteínas quinases, e estão diretamente envolvidos na proliferação celular. 

Mutações nos genes que codificam receptores tirosina-quinase resultam em 

transformação celular maligna82, 83. 

Especificamente no câncer gástrico, tem sido observado aumento na 

expressão do receptor tirosina-quinase, IGF1R (insulin-like growth factor 1 

receptor). IGF1R é ativado por IGF (insulin-like growth factor) na superfície 

celular e promove crescimento e proliferação por meio ativação das vias MAPK 

(mitogen activated kinases) e PI3K/AKT. Ambas culminam na ativação de 

CDK6 (cyclin dependent kinase 6), uma proteína que além de promover divisão 

celular, garante que a célula complete o ciclo celular. IGF1R está aumentado 

nos tumores gástricos, difuso e intestinal, e sua expressão foi positivamente 

associada com nível de agressividade destes tumores82, 83.  

 De maneira geral, o eixo proliferativo IGF/IGF1R pode ser regulado 

negativamente por proteínas ligantes de IGF, os IGFBPs (insulin-like growth 

factor binding protein). A ligação de IGFBs com IGF, inibe o contato com 

IGF1R. A família de IGFBPs é composta por seis membros e alguns deles têm 

sido implicados no desenvolvimento e agressividade tumoral. Especificamente 

o IGFBP5 parece ter atividade oncogênica em alguns tecidos em que é 

altamente expresso, por apresentar atividade proteolítica. Quando associado 

com IGF, IGFBP5 é submetido a proteólise e suas frações liberam IGF para 

exercer sua função ligante de IGF1R, e ativar vias de proliferação. Em 

situações de lesão tecidual com posterior regeneração celular, IGFBP5 pode 

escapar da proteólise e se ligar em componentes da matriz extracelular, como 

integrinas, promovendo proliferação de fibroblastos e remodelamento de matriz 

extracelular. No câncer de mama e de estômago, o aumento na expressão dos 
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genes IGFBP5 e IGF1R estão associados com progressão tumoral e 

metástase83, 84.  

 A atividade remodeladora de matriz extracelular é fundamental na 

regeneração tecidual por acomodar as células em proliferação, e no câncer por 

facilitar a expansão de células tumorais. Genes da família SERPINB (serpin 

family B) tem importante papel nesse processo. Quando estão superexpressos, 

suprimem efetivamente a migração e motilidade celular, adquirindo papel de 

genes supressores tumorais. Dentre os membros de sua família, SERPINB5 e 

7 são os mais potentes e esses efeitos são aumentados pela co-expressão de 

qualquer um dos dois. De maneira diferente, quando estão reduzidos permitem 

remodelamento de matriz extracelular, favorecem proliferação e migração 

celular e nos casos de câncer, promovem invasão e metástase85, 86.  

 Em nossas análises transcriptômicas, o aumento na expressão de 

IGF1R, IGFBP5, CDK6 em conjunto com diminuição de SERPINB5 e 7 

sugerem que, as células do estômago excluso estão em proliferação e a matriz 

extracelular do tecido está sendo submetida à remodelamento, para acomodar 

as novas células. Provavelmente a inflamação, os microrganismos e as EROs, 

em conjunto com a diminuição de muco, identificados no estômago excluso, 

agem como fatores agressores no tecido epitelial induzindo morte celular, com 

posterior sinalização de repopulação. Ocorre que, grande parte dos genes 

encontrados são frequentemente expressos no intestino sugerindo que, um 

novo fenótipo celular está surgindo: o tipo intestinal. Sabe-se que a metaplasia 

intestinal pode ser considerada lesão pré-tumoral. 

 A repopulação celular é um processo que exige controle fino de 

posicionamento e aderência celular no tecido, cujo desequilíbrio é 
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frequentemente observado em tumores. Proteínas quinases, como Ephs, tem 

importante participação neste processo. Ephs são receptores tirosina quinases 

cujos membros são divididos em: EphA (Eph receptor A) e EphB (Eph receptor 

B). Recentemente, o papel dos Ephs têm sido destacado no câncer de mama, 

próstata, glioma, melanoma e cólon. Por exemplo, no câncer de mama a 

superexpressão de EphA2 promoveu progressão tumoral e invasão tecidual 

por meio da ativação da via MAPK. Entretanto, devido ao papel multifuncional 

destes receptores, alguns tipos de Eph podem apresentar atividade supressora 

tumoral, dependendo do tecido em que são expressos. EphB3 é 

frequentemente expresso no epitélio intestinal e funciona como agente 

importante no reposicionamento celular em momentos de regeneração 

tecidual. Pode regular positivamente a expressão de caderinas, como a CDH2 

(cadherin 2) e por isso aumentar a adesividade entre as células. Nesta 

situação, o aumento na expressão do gene EphB3 funciona como supressor 

tumoral evitando transformação oncogênica, nas células altamente 

proliferativas. No entanto, o aumento na expressão de EphB3 em outros 

tecidos, que naturalmente não o expressam, como pulmão, parece promover 

transformação oncogênica e desenvolvimento tumoral. O mesmo papel 

oncogênico foi descrito em gliomas. Caderinas também são encontradas em 

células tumorais e facilitam processos de migração transendotelial. A aderência 

entre as células tumorais e endoteliais, para migração, é mediada pela 

caderina.  

 Em nossas análises transcriptômicas, o aumento significativo de EphB3 

em conjunto com CDH2 sugere regeneração tecidual, controle de 

posicionamento e adesão celular no estômago excluso. Mas, o processo de 
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regeneração está sendo conduzido com alteração do fenótipo celular à favor do 

tipo intestinal. Nesse cenário, dificilmente podemos definir o real papel dos 

genes EphB3 e CDH2. Ambos podem estar realizando suas função proto-

oncogênicas facilitando transformação maligna, já que estão estimulando 

crescimento e migração de células do tipo intestinal, ou estão exercendo seu 

papel supressor tumoral evitando transformações oncogênicas destas mesmas 

células. Ocorre que, em ambas as situações isso é preocupante. Se o 

ambiente hostil do estômago excluso permitir mutações genéticas irreversíveis 

aos genes EphB3 e CDH2, ambos podem potencializar sua função promotora 

tumoral, ou perder sua função supressora87, 88. 

 Todo processo de remodelamento tecidual e proliferação podem ser 

regulados negativamente por proteínas fosfatases (PTPs). O gene PTPRR 

(protein tyrosine phosphatase, receptor type R), membro da família PTPs, pode 

regular a via IGF1R ou Eph por aumentar sua degradação. No estômago 

excluso, a diminuição significativa na expressão de PTPRR sugere diminuição 

da degradação de ambos os receptores, prolongando a sinalização de 

proliferação deflagrada por eles. Estudos clínicos e experimentais têm 

reconhecido que, o silenciamento epigenético de PTPRR é um evento precoce 

na tumorigênese coloretal. Outros, identificaram o silenciamento de PTPRR 

desde lesões pré-cancerígenas até tumores coloretais mais avançados, 

sugerindo importante papel na expansão clonal89.  

 Contudo, o ambiente imposto pela DGYR ao estômago excluso requer 

alteração metabólica das células residentes. De maneira geral, a demanda 

energética aumenta durante inflamação e proliferação de células imunes e 

epiteliais. Nesse ambiente, períodos de hipóxia intermitentes são 
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frequentemente observados. Em resposta à hipóxia, processos metabólicos 

adaptativos são deflagrados através da ativação de fatores de transcrição 

induzidos por hipóxia, os HIFs (hypoxia inducible factor) . HIFs regulam a 

expressão de genes envolvidos no metabolismo celular na tentativa de evitar 

que as funções imunes e proliferativas sejam interrompidas pela falta de 

energia e oxigênio. Primeiro, ativação de HIFs aumenta e expressão de VEGF 

na tentativa de reestabelecer o fornecimento de nutrientes e oxigênio. 

Segundo, HIFs aumentam a expressão de genes envolvidos no rápido 

fornecimento de ATPs, como aqueles responsáveis pelo metabolismo glicolítico 

e da creatina-quinase, como CKM (creatine kinase, M-type). Terceiro, HIFs 

aumentam a expressão de genes responsáveis pela biogênese mitocondrial e 

resistência ao estresse oxidativo, como PPARGC1A. A ativação de HIF é 

evento quase que obrigatório na maioria dos cânceres. Especificamente em 

tumores intestinais, ativação de HIF-2 não só aumenta a expressão de genes 

do metabolismo, como também de receptores de proliferação como 

PTPRZ1(protein tyrosine phosphatase, receptor type Z1)90,91,92,93,94. 

O mesmo mecanismo genético adaptativo à hipóxia foi observado no 

estômago excluso após a DGYR. Houve aumento significativo dos genes alvos 

de HIF como, CKM e PPARGC1A, em conjunto com aumento na expressão de 

PTPRZ1, fortalecendo a hipótese de que o estômago excluso está sendo 

submetido a estresse inflamatório e requer adaptação metabólica para manter 

a proliferação. Novamente, a expressão aumentada de PTPRZ1 fortalece a 

hipótese de alteração do fenótipo celular gástrico para intestinal, já que esse 

gene é expresso preferencialmente no intestino. 
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Finalmente, é conhecido que o câncer gástrico é originado à partir do 

epitélio displásico que se desenvolve em resposta ao estresse, como gastrite 

atrófica e metaplasia intestinal. As principais causas da gastrite atrófica crônica 

são autoimunes, infecções microbianas e falta de vitamina B12. No presente 

estudo, sugerimos que a cirurgia bariátrica do tipo DGYR pode ser considerado 

fator de risco para o desenvolvimento de câncer no estômago excluso por 

promover todos esses eventos com adição do refluxo biliar. Infelizmente, as 

manifestações clínicas deste processo são silenciosas e à longo prazo a 

tolerância imunológica adquirida após a DGYR leva à instabilidade genética e 

dificulta a eliminação de células mutadas. Curiosamente, em nossas análises 

transcriptômicas observamos diminuição na expressão do gene MLH1 (mutL 

homolog 1). Embora não significativo, este dado é relevante pois o gene MLH1 

codifica proteína que detecta e repara danos ao DNA durante proliferação. Sua 

diminuição promove o acúmulo de mutações ao DNA e aumenta de maneira 

importante o risco de câncer90,91.  

No entanto, para o surgimento clínico do câncer é necessário um 

acúmulo de mutações genéticas e elas precisam contribuir e manter a 

expansão clonal. Isto inclui, mas não é limitado a: (I) vantagens proliferativas 

mediadas pela ativação de proto-oncogenes (como IGF1R, AKT), e (II) 

distúrbios do mecanismo de controle celular devido à mutações em genes 

supressores tumorais envolvidos no controle do ciclo celular (como TP53, 

SERPIN5 e 7) e reparo de DNA (como MLH1), ou ainda sinais restritivos de 

proliferação (como PTPRR). Quando presentes, estas alterações são 

consideradas atalhos para o desenvolvimento do câncer. Entretanto, prejuízos 

nos mecanismos de reparo, aumento na proliferação e instabilidade genética 
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não são suficientes para a completa  transformação maligna. Um terceiro 

componente, que liga o (I) e o (II), parece mandatório para o surgimento e 

desenvolvimento tumoral: a reprogramação metabólica das células, incluindo 

de seu microambiente94.  

No presente estudo, as alterações genéticas promovidas pela cirurgia 

bariátrica do tipo DGYR são semelhantes às encontradas no processo de 

carcinogênese. Porém, não sabemos se essas alterações ocorreram devido a 

mutações. Considerando o período de análise após a cirurgia, de três meses, 

provavelmente não. Mas, o ambiente hostil do estômago excluso, que inclui 

ausência de alimentos, refluxo biliar, aumento do pH do líquido gástrico, 

diminuição de muco, instalação de microorganismos, inflamação e o  aumento 

na produção de EROs, podem favorecer mutações genéticas irreversíveis no 

futuro. Talvez, a DGYR seja um fator de risco para o câncer gástrico.  

Atualmente, com o surgimento da enteroscopia de duplo-balão é 

possível avaliar periodicamente o estômago excluso após DGYR, e com isso o 

diagnóstico precoce do câncer gástrico pode ser encorajado17, 90, 91.  

O principal desafio técnico-científico desta pesquisa consistiu na 

aquisição das amostras de biópsias do estômago, antes e após a DGYR. Para 

ultrapassar esse desafio, optou-se pelo emprego da técnica de enteroscopia de 

duplo balão (EDB). A técnica EDB é frequentemente bem tolerada e a coleta 

de biópsias durante esse procedimento é segura. Em nosso centro, nenhuma 

complicação foi relatada antes e após 3 meses da DGYR. A Unidade de 

Endoscopia Digestiva de nossa instituição é um centro de referencia mundial 

na vanguarda do desenvolvimento de EDB. Essa premissa nos possibilitou a 

obtenção de biópsias gástricas para análises histológicas, metabolômicas e de 
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expressão gênica que nos permitiram integrar diferentes sinais, que juntos 

ajudaram a identificar e compreender vias implicadas no desenvolvimento do 

câncer. Mas, mesmo com a técnica de EDB, a posição anatômica do estômago 

excluso após a DGYR foi o maior obstáculo para obtenção de um número 

maior de biópsias. Após a DGYR, o alcance do enteroscópio ao estômago 

excluso foi reduzido em 50%. A aquisição de biópsias para análises 

histológicas e de expressão gênica por RT-PCR foi reduzida em 70% e para as 

análises de microarray, onde a qualidade da amostra é fundamental, a queda 

foi de 85%. Apesar dos desafios, os resultados pós-operatórios foram obtidos 

do próprio paciente no pré-operatório, e os dados que obtivemos a partir do 

emprego das diferentes metodologias indicaram um caminho uniforme. No 

estômago excluso, graças às análises endoscópicas e histológicas, foi possível 

identificar lesões como a inflamação, que sabidamente é considerada parte da 

carcinogênese. A análise metabolômica foi capaz de identificar componentes 

da bile no estômago excluso, cujo acúmulo tecidual é toxico para as células 

epiteliais e ativa vias inflamatórias e de repopulação epitelial. E, finalmente, as 

análises transcriptômicas exploraram a resposta molecular aos fatores 

externos, ou seja, o efeito da inflamação e da presença de bile na 

reprogramação gênica do estômago excluso à favor do desenvolvimento do 

câncer gástrico.  

Específicamente, nas análises transcriptômicas, o uso combinado de 

microarray e RT-qPCR tem sido extensamente adotado pela literatura científica 

em estudos de expressão gênica. Quanto mais homogênea a amostra, 

melhores resultados são obtidos com a técnica de microarray. Por essa razão, 
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optamos por avaliar apenas mulheres com características clinico-patológicas 

semelhantes. 

Finalmente, nossos dados transcriptômicos possibilitaram a identificação 

da expressão alterada de conjunto de genes no estômago excluso, após a 

DGYR. Aqueles diferencialmente expressos se encaixaram consistentemente 

em vias biológicas que podem impactar no desenvolvimento do câncer. A 

identificação dessas vias foi possível por meio do emprego de diferentes 

ferramentas modernas de bioinformática. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Nas condições da presente pesquisa, podemos concluir que no 

estômago excluso, a DGYR:  

- Promoveu Refluxo biliar;  

- Potencializou processos inflamatórios e infecciosos, com posterior 

tolerância imunológica; 

- Induziu danos teciduais e o aumento da proliferação celular, com 

alteração do fenótipo celular em direção ao tipo intestinal; 

- Aumentou a expressão de genes associados com o câncer. 
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7 ANEXOS 

 

7.1 Anexo A - Aprovação da Comissão de Ética para Análises de Projetos 
de Pesquisa do Hospital das Clínicas da FMUSP (CAPPesq). 
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7.2 Anexo B - Aprovação da Comissão de Ética para Análises de Projetos 
de Pesquisa do Hospital das Clínicas da FMUSP 
(desmembramento). 
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7.3 Anexo C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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7.3  Anexo C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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7.4 Anexo D - Carta de submissão do artigo 
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