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RESUMO
A obesidade é caracterizada por um estado de inflamação de baixo grau que tem
sido associado a aterosclerose e a resistência à insulina. O objetivo deste estudo foi
avaliar as alterações no processo inflamatório, metabolismo do ferro, eritropoiese, perfil
lipídico e stress oxidativo em indivíduos obesos, após cirurgia de banda gástrica por
laparoscopia.
Foram avaliados vinte indivíduos obesos, antes e treze meses após a cirurgia.
Avaliou-se o hemograma, o valor de reticulócitos e a eritropoietina; determinou-se,
também, a proteína C-reativa (PCR), a interleucina (IL)-6, a hepcidina, o status do ferro, o
perfil lipídico, a glicose, a insulina e o ácido úrico; o modelo de avaliação homeostática resistência à insulina (HOMA-IR) foi calculado; marcadores de lesão oxidativa do
eritrócito foram estudados, incluindo o perfil da proteína banda 3, a hemoglobina ligada à
membrana e a peroxidação lipídica na membrana eritrocitária.
Treze meses após a cirurgia, observou-se uma diminuição significativa do índice de
massa corporal, do perímetro da anca, do perímetro da cintura e da razão perímetro da
cintura/altura; houve uma diminuição significativa da PCR, da IL-6, da contagem de
leucócitos e um aumento significativo da eritropoietina; a hepcidina e a ferritina também
diminuíram significativamente; o perfil da proteína banda 3 apresentou uma redução dos
agregados de elevado peso molecular e um aumento significativo dos fragmentos
proteolíticos; a peroxidação lipídica na membrana eritrocitária diminuiu significativamente;
observou-se, também, uma melhoria significativa no perfil lipídico e uma redução
significativa da glicose e da insulina, bem como no HOMA-IR.
Em suma, a redução de peso nos indivíduos obesos, conseguida pela cirurgia de
banda gástrica, foi associada a uma redução no stress oxidativo e na resposta
inflamatória, favorecendo a biodisponibilidade do ferro, que pode contribuir para reduzir o
risco cardiovascular. Além disso, o perfil lipídico de risco mais baixo e o aumento da
sensibilidade à insulina, que se observaram após a intervenção, podem contribuir para a
prevenção/melhoria da diabetes mellitus tipo 2.

Palavras-chave: Obesidade, cirurgia de banda gástrica, inflamação, metabolismo
do ferro, stress oxidativo
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ABSTRACT
Obesity is characterized by a low-grade inflammation that has been associated with
atherosclerosis and insulin resistance. The aim of this study was to evaluate the changes
in inflammatory process, iron metabolism, erythropoiesis, lipid profile and oxidative stress
of obese individuals after weight loss following laparoscopic adjustable gastric banding.
Twenty obese individuals were evaluated at baseline and thirteen months after
surgery. Complete blood cell counts and erythropoietin were evaluated; C-reactive protein
(CRP), interleukin (IL)-6, hepcidin, iron status, lipid profile, glucose, insulin and uric acid
were also measured; the homeostasis model assessment of insulin resistance (HOMA-IR)
was calculated; markers of erythrocyte oxidative damage were studied, including band 3
protein

profile,

membrane-bound

hemoglobin

and

erythrocyte

membrane

lipid

peroxidation.
Thirteen months after surgery, a significant decrease in body mass index, hip
circumference, waist circumference and waist-to-height ratio was observed; there was a
significant decrease in CRP, IL-6, leukocyte counts and a significant increase in
erythropoietin; hepcidin and ferritin also decreased significantly; band 3 protein profile
presented a reduction in high molecular weight aggregates and significantly increased
proteolytic fragments; erythrocyte membrane lipid peroxidation decreased significantly;
significant improvement in lipid profile and significant reductions in glucose and insulin, as
well as improvement in HOMA-IR were also observed.
In summary, body weight reduction in obese individuals, achieved by gastric band
surgery, was associated with reduction in oxidative stress and in the inflammatory
response, favouring iron biodisponibility, which might contribute to reduce cardiovascular
risk. Moreover, the lower lipid risk profile and the higher insulin sensitivity observed might
contribute to prevent/improve type 2 diabetes mellitus.

Keywords: Obesity, gastric band surgery, inflammation, iron metabolism, oxidative
stress
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO
A obesidade é um importante problema de Saúde Pública à escala mundial,
associado a elevadas taxas de morbilidade e mortalidade. Segundo a Organização
Mundial de Saúde, em 2014 mais de 1,9 mil milhões de adultos (≥ 18 anos) em todo o
mundo tinham excesso de peso, dos quais 600 milhões eram obesos (1).

Em Portugal, entre 2003 e 2005, a prevalência de excesso de peso estimada foi
53,6%, tendo-se verificado um aumento em relação a 1995-1998, cuja prevalência foi
45,6%. Estes dados indicam que, apesar de ter sido identificado o problema, as medidas
para o reduzir não foram eficazes (2).
Dados de 2014, do Inquérito Nacional de Saúde, realizado pelo Instituto Nacional
de Estatística, em colaboração com o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge,
indicam que 52,8% da população adulta apresenta excesso de peso, dos quais 16,4%
são obesos. Em comparação com os dados do Inquérito Nacional de Saúde de
2005-2006, foi verificado um aumento de 1,9 pontos percentuais para a percentagem de
indivíduos com excesso de peso e 1,2 pontos percentuais para a percentagem de
obesos, sendo este mais acentuado nas mulheres do que nos homens (3).

Atendendo ao problema de Saúde Pública que a obesidade representa, em 2004,
várias estratégias de intervenção foram colocadas em prática, com o intuito de contrariar
a taxa de crescimento da prevalência da pré-obesidade e da obesidade em Portugal.
Incluem-se a aprovação do Programa Nacional de Intervenção Integrada sobre
Determinantes da Saúde Relacionados com os Estilos de Vida, a elaboração do
Programa Nacional de Luta contra a Obesidade e a definição e designação de critérios
considerados pertinentes relativamente aos indivíduos obesos a serem admitidos para
cirurgia (4).
Atualmente, no Plano Nacional de Saúde estão em prática estratégias orientadas
para a obesidade infantil, nomeadamente a criação de um sistema de recolha de
informação regular para monitorização da obesidade infantil e o reforço dos programas
de prevenção da obesidade infantil (5).
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1.1. Obesidade
A Organização Mundial de Saúde define a obesidade como "acumulação excessiva
ou anormal de gordura, que pode afetar a saúde” e, devido ao aumento alarmante da sua
prevalência, declarou-a como uma epidemia global (1, 6).
A obesidade é uma doença com génese multifatorial, que resulta de uma complexa
interação entre o estilo de vida, os hábitos alimentares e fatores genéticos, nutricionais e
metabólicos. É causada, fundamentalmente, pelo desequilíbrio entre o consumo e o
gasto de energia, que se manifesta pelo aumento excessivo de tecido adiposo no corpo
(7, 8).

Há várias medidas antropométricas utilizadas na prática clínica, que permitem
avaliar o excesso de tecido adiposo no corpo, tais como: o índice de massa corporal
(IMC), o perímetro da cintura (indicador da massa de tecido adiposo a nível abdominal); o
perímetro da anca (indicador da massa de tecido adiposo a nível da região glútea); a
espessura da prega subcutânea; a razão entre o perímetro da cintura e a altura; e a
razão entre o perímetro da cintura e o perímetro da anca. A obesidade pode ser também
avaliada

por

outros

métodos,

como

a

impedância

bioelétrica,

a

tomografia

computadorizada e a ressonância magnética, sendo a impedância bioelétrica a mais
utilizada (8, 9).
O IMC permite estimar de uma forma simples a quantidade aproximada de massa
de tecido adiposo no corpo e é calculado através da razão do peso de um indivíduo pelo
quadrado da sua altura (kg/m2). De acordo com o valor de IMC, a população adulta pode
ser classificada como apresentado na Tabela 1 (1, 9).
Tabela 1: Classificação da população adulta de
acordo com o índice de massa corporal (IMC) (9)

Classificação
Baixo Peso

IMC (kg/m2)
˂ 18,5

Peso Normal

18,5 – 24,9

Pré-obesidade

25,0 – 29,9

Obesidade
grau I

30,0 – 34,9

grau II (severa)

35,0 – 39,9

grau III (mórbida)

≥ 40,0
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A avaliação combinada do IMC com o perímetro da cintura é melhor preditor de
risco de saúde associado à obesidade do que a avaliação apenas do IMC (8). Num
estudo recente, foi demonstrado que o aumento progressivo do IMC e do perímetro da
cintura estão associados a um aumento progressivo de outros marcadores de risco de
doença cardiovascular, como o colesterol total, os triglicerídeos e a glicose, e com uma
diminuição progressiva do colesterol das lipoproteínas de alta densidade, bem como a
um aumento progressivo de eventos cardiovasculares, de doença cardiovascular e de
todas as causas de morte (10).
A obesidade pode, ainda, ser caracterizada pelo tipo de distribuição do tecido
adiposo pelo corpo. Na obesidade ginoide, o tecido adiposo apresenta uma distribuição
subcutânea, predominantemente a nível das ancas, sendo mais frequente na mulher e
associada a um menor risco; a obesidade androide, mais frequente no homem, é
considerada

de

elevado

risco

devido

à

acumulação

de

tecido

adiposo,

predominantemente a nível abdominal. Esta classificação da obesidade, ginoide e
androide, é definida pela razão entre o perímetro da cintura e o perímetro da anca (8).

1.1.1. Tecido adiposo
O tecido adiposo é constituído por uma ampla variedade de células, sendo os
adipócitos as células mais abundantes. As restantes células constituem a fração
estromovascular, que inclui pré-adipócitos, fibroblastos, células endoteliais, leucócitos e
macrófagos (7, 11).
Existem dois tipos de tecido adiposo, o tecido adiposo castanho e o tecido adiposo
branco, constituídos por adipócitos com diferentes características morfológicas e
celulares. O tecido adiposo castanho é mais abundante em recém-nascidos e, como
apresenta adipócitos que expressam elevadas quantidades de uncoupling protein-1 nas
mitocôndrias, é responsável pela produção de calor para fins de termorregulação. O
tecido

adiposo

branco

é

responsável

pelo

armazenamento

de

triglicerídeos,

disponibilizando energia para as necessidades metabólicas do organismo. O aumento
deste tecido adiposo associa-se com maior risco de ocorrência de complicações,
nomeadamente do foro cardiovascular (7, 11, 12).
Para além do importante papel do tecido adiposo na manutenção da temperatura
corporal e no armazenamento de energia, é reconhecida a sua função como um órgão
endócrino ativo, produtor de substâncias bioativas que controlam funções tão diversas,
como o metabolismo lipídico e glicídico, a coagulação sanguínea, a pressão sanguínea e
a modulação hormonal. Estas substâncias são genericamente designadas de adipocinas
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e incluem a adiponectina, a resistina, a leptina, o fator de necrose tumoral-alfa (tumor
necrosis factor-alpha – TNF-α), a interleucina (IL)-6, entre outras. Incluem, ainda,
adipocinas envolvidas na hemostase, como o inibidor do ativador do plasminogénio-1
(plasminogen activator inhibitor-1 – PAI-1), e na regulação da pressão arterial, como o
angiotensinogénio (7, 12, 13).

A leptina, uma hormona sintetizada principalmente pelo tecido adiposo, atua como
um fator de sinalização no sistema nervoso central, informando-o sobre as reservas
energéticas. Esta hormona aumenta a sensibilidade à insulina; diminui o apetite, através
da sensação de saciedade; e aumenta o gasto energético em repouso. A obesidade
parece estar associada a níveis de leptina aumentados, diretamente proporcionais ao
aumento do tecido adiposo; contudo, tem sido proposto que apresenta uma atividade
reduzida nos indivíduos obesos, devido, provavelmente, ao desenvolvimento de
mecanismos de resistência à sua ação (7, 12, 14). A leptina é ainda capaz de induzir a
expressão de hepcidina, podendo contribuir para o défice funcional de ferro associado à
obesidade (15).

A resistina é produzida, principalmente, pelos monócitos e macrófagos do tecido
adiposo, sendo apenas uma pequena porção produzida pelos adipócitos. A sua ação próinflamatória deve-se à capacidade de ativar a via de sinalização do fator nuclear kB
(nuclear factor-kB – NF-kB), que induz um aumento na produção de citocinas, como a IL6 e o TNF-α, que podem determinar o desenvolvimento de resistência à insulina (16).
Níveis circulantes de resistina aumentados têm sido associados a hiperglicemia; contudo,
os mecanismos inerentes não são claros (7, 17). Num estudo realizado por Azuma et al.,
foi demonstrado que indivíduos obesos apresentam níveis circulantes de resistina
significativamente mais elevados do que indivíduos não obesos e, ainda, que os níveis
circulantes de resistina apresentados pelos dois grupos se correlacionam positivamente
com o IMC (18).

A adiponectina é uma adipocina amplamente expressa no tecido adiposo, que
participa na regulação do metabolismo lipídico e glicídico e apresenta ação antiinflamatória. Existe uma correlação negativa entre os níveis de adiponectina, em
contraste com outras adipocinas, e a obesidade, a resistência à insulina e a doença
cardiovascular. Várias funções têm sido atribuídas à adiponectina, tais como: modulação
dos efeitos do NF-kB; inibição da expressão do TNF-α; diminuição dos níveis de proteína
C-reativa; e aumento da produção de óxido nítrico pelas células endoteliais (7, 12).
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O TNF-α é uma das principais citocinas que intervém na resposta inflamatória e
está associado ao desenvolvimento de resistência à insulina e à obesidade. É produzido
pelo tecido adiposo, mas também por macrófagos, monócitos, linfócitos, células
musculares, entre outras, e a sua expressão e síntese aumenta na obesidade, estando
positivamente correlacionada com o IMC. Nos mecanismos pelos quais o TNF-α induz
resistência à insulina, incluem-se: aumento da lipólise, com consequente aumento dos
ácidos gordos livres em circulação; bloqueio da síntese de adiponectina; e redução da
síntese e translocação do transportador da glicose tipo 4 para a membrana celular, com
consequente diminuição do uptake da glicose (7, 8). O TNF-α participa, também, na
ativação do NF-κB, que desencadeia um processo inflamatório, por aumento da
expressão de genes envolvidos na resposta inflamatória, na disfunção endotelial e na
aterogénese. Em condições normais, o NF-kB encontra-se no citoplasma ligado a uma
proteína inibitória. Este complexo impede a translocação do NF-kB para o núcleo e
posterior ligação à região promotora de genes que participam na resposta imune e
inflamatória, na adesão celular, entre outros. O TNF-α liga-se ao seu recetor membranar,
ativando a serino protease que desencadeia a fosforilação e inativação da proteína
inibitória e, consequentemente, a ativação do NF-kB (17).

A IL-6 é sintetizada pelos adipócitos, principalmente do tecido adiposo visceral, bem
como por macrófagos, fibroblastos, células endoteliais, entre outros. Os níveis desta
citocina pró-inflamatória estão aumentados em indivíduos obesos, estando positivamente
correlacionados com o IMC e com a resistência à insulina (7, 14). A IL-6 participa, ainda,
na modulação do metabolismo do ferro, por estimulação da síntese de hepcidina (14).

1.2. Complicações associadas à obesidade
As complicações da obesidade incluem alterações em múltiplos sistemas e órgãos,
com desenvolvimento de várias comorbilidades, como doença cardiovascular, diabetes
mellitus tipo 2, dislipidemia, hipertensão arterial, osteoartrite, apneia obstrutiva do sono,
diferentes tipos de cancro, entre outras. A obesidade está, portanto, associada a
elevadas taxas de morbilidade e mortalidade (7, 19).
A acumulação excessiva de triglicerídeos no tecido adiposo é acompanhada por um
estado de inflamação de baixo grau, hipoxia e stress oxidativo (7, 20).

5

Capítulo 1 – Introdução

1.2.1. Adiposidade e dislipidemia
Os ácidos gordos abundantemente presentes na dieta desempenham um papel
preponderante no metabolismo lipídico. Para além da sua forma livre, como ácidos
gordos livres (AGL), podem constituir várias formas de complexos lipídicos, tais como:
triglicerídeos, fosfolípidos ou ésteres de colesterol. O conteúdo lipídico da dieta é
composto, principalmente, por triglicerídeos e, em menores quantidades, por fosfolípidos
e ésteres de colesterol (21).

O papel dos ácidos gordos livres, também denominados de ácidos gordos não
esterificados,

no

desenvolvimento

de

complicações

associadas

à

obesidade,

nomeadamente na resistência à insulina, é bem conhecido (22).

No período pós-prandial, o tecido adiposo desempenha um papel importante na
mobilização dos lípidos da dieta. Por um lado, aumenta a mobilização de AGL da
circulação sanguínea para o tecido adiposo, por hidrólise de triglicerídeos (provenientes
principalmente das lipoproteínas quilomicras) pela lipoproteína lípase, localizada no
endotélio dos capilares do tecido adiposo; os AGL são posteriormente re-esterificados em
triglicerídeos, para armazenamento no tecido adiposo. Por outro lado, suprime a
libertação de AGL para a circulação sanguínea. Esta atividade permite controlar os níveis
de lípidos em circulação e, deste modo, proteger os outros tecidos da exposição
excessiva aos lípidos (Figura 1) (23, 24).

Quando as necessidades energéticas aumentam, ocorre a lipólise dos triglicerídeos
armazenados no tecido adiposo, resultando na libertação de glicerol e ácidos gordos
livres para a circulação sanguínea. Durante a lipólise, a hidrólise dos triglicerídeos é
mediada por lípases do tecido adiposo, sendo os principais reguladores deste processo
as catecolaminas, o peptídeo natriurético atrial e cerebral e a insulina. O glicerol formado
durante a lipólise é encaminhado principalmente para o fígado, sendo utilizado na
gliconeogénese. Os ácidos gordos livres são transportados pela albumina para outros
tecidos, como o músculo esquelético, o fígado e o coração (Figura 1) (23, 25).
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Figura 1: Mobilização de ácidos gordos no tecido adiposo (ANP, peptídeo
natriurético atrial; BNP, peptídeo natriurético cerebral; GLUT 4, transportador da
glicose tipo 4; LPL, lipoproteína lípase). Adaptada de Lafontan et al. (23).

Em indivíduos obesos, o aumento dos níveis circulantes de AGL nos períodos de
jejum e pós-prandial tem sido associado tanto ao aumento da libertação de AGL pelo
tecido adiposo, como a uma diminuição da depuração dos AGL pelo tecido adiposo (a
remoção de AGL pelo tecido adiposo não é completamente efetiva, verificando-se que
uma parte volta novamente para a circulação sanguínea, por um processo designado de
spillover, e junta-se ao pool de AGL em circulação) (24). Karpe et al. estudaram a
associação entre a expansão do tecido adiposo e o aumento dos níveis de ácidos gordos
livres em circulação, tendo observado que a concentração plasmática de AGL não difere
entre indivíduos obesos e indivíduos não obesos, mas que existe um aumento da
mobilização de AGL para outros tecidos que não o tecido adiposo, em indivíduos obesos
(22). A deposição ectópica de gordura é genericamente aceite como um fator crucial no
desenvolvimento de complicações associadas à obesidade (24).

Num indivíduo saudável, a principal fonte de ácidos gordos livres é o tecido adiposo
subcutâneo da região abdominal e apenas uma pequena porção é proveniente do tecido
adiposo visceral, localizado na cavidade abdominal (22).
O tecido adiposo subcutâneo não parece estar associado a complicações
metabólicas, podendo mesmo ter um papel protetor (26); pelo contrário, o tecido adiposo
visceral está fortemente associado a risco metabólico, devido, provavelmente, à
proximidade da veia porta, pois exerce efeitos diretos sobre o fígado. Deste modo, o
aumento do tecido adiposo visceral associa-se ao desenvolvimento de síndrome
metabólica (27). Virtue et al. propuseram que, uma vez alcançado o limite de expansão
7
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do tecido adiposo subcutâneo, o armazenamento posterior de triglicerídeos estará
dificultado. Esta incapacidade do tecido adiposo subcutâneo para armazenar os
triglicerídeos excedentes determina o seu direcionamento para o tecido adiposo visceral
e para outros tecidos de não armazenamento, como o músculo esquelético, o fígado, o
coração e o pâncreas (27). A deposição ectópica de lípidos promove lipotoxicidade, que é
prejudicial para a sinalização e funcionamento celular, uma vez que uma maior deposição
de lípidos não é acompanhada de um aumento da β-oxidação (21, 27).

A dislipidemia está entre as principais comorbilidades associadas à obesidade,
sendo um importante fator de risco de doença cardiovascular (28).
Como a obesidade está associada a um aumento da lipólise no tecido adiposo e,
consequentemente, a aumento dos níveis de AGL em circulação, verifica-se acumulação
destes no fígado, causando esteatose hepática. A deposição de AGL no fígado conduz
ao aumento da síntese de lipoproteínas de muito baixa densidade (very-low-density
lipoproteins – VLDL), que se traduz clinicamente por um aumento dos níveis de
triglicerídeos em jejum (hipertrigliceridemia). O aumento de VLDL em circulação estimula
a atividade da proteína de transferência dos ésteres de colesterol, que transfere
triglicerídeos das VLDL para as lipoproteínas de alta densidade (high-density lipoproteins
– HDL) e para as lipoproteínas de baixa densidade (low-density lipoproteins – LDL), bem
como ésteres de colesterol das HDL para as VLDL (Figura 2) (28, 29). A posterior lipólise
de HDL, ricas em triglicerídeos, pela lípase hepática resulta em HDL pequenas (fração
HDL2 é convertida na fração HDL3), que apresentam baixa afinidade para a
apolipoproteína AI e são facilmente excretadas pelo rim. Consequentemente, verifica-se
uma diminuição dos níveis do colesterol das HDL2, com impacto no transporte reverso do
colesterol (28-30). As LDL ricas em triglicerídeos interagem, também, com lípases,
tornando-se pequenas e densas. A diminuição do tamanho e o aumento da densidade
das LDL tem sido associado a um aumento do risco aterosclerótico. As VLDL, por ação
da lipoproteína lípase, originam lipoproteínas de densidade intermédia (intermediatedensity lipoproteins – IDL), que são também lipoproteínas aterogénicas. Este padrão de
dislipidemia é encontrado quando há disfunção do tecido adiposo, característico da
obesidade (28, 29).
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Figura 2: Efeitos da proteína de transferência dos ésteres de colesterol em
condições de normotrigliceridemia e hipertrigliceridemia (CE, ésteres de colesterol;
CETP, proteína de transferência dos ésteres de colesterol; HDL, lipoproteínas de
alta densidade; HL, lípase hepática; LDL, lipoproteínas de baixa densidade; TG,
triglicerídeos; TGRL, lipoproteínas ricas em triglicerídeos; VLDL, lipoproteínas de
muita baixa densidade). Retirada de Barter et al. (29).

1.2.2. Inflamação
A obesidade é caracterizada por um estado de inflamação de baixo grau, resultante
do aumento da expressão de adipocinas pró-inflamatórias pelo tecido adiposo, tais como:
IL-6, IL-1β, TNF-α, PAI-1, leptina, entre outras. As adipocinas anti-inflamatórias, como a
adiponectina e a IL-10, apresentam uma expressão reduzida nos indivíduos obesos (7).

Neste processo inflamatório intervém, também, a proteína C-reativa (PCR), uma
proteína de fase aguda de síntese predominantemente hepática, que é expressa em
resposta à libertação de IL-6. Os níveis circulantes de PCR podem correlacionar-se com
o aumento da produção de adipocinas pró-inflamatórias, resultantes da expansão do
tecido adiposo, que é acompanhada por infiltração de células inflamatórias, como os
macrófagos e os linfócitos (17, 31, 32). Anty et al. observaram uma elevada expressão
génica de PCR no tecido adiposo de indivíduos obesos, propondo que o tecido adiposo
pode ter também capacidade para sintetizar PCR (33).
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Vários mecanismos podem estar na base desta resposta inflamatória de baixo grau
observada na maioria dos indivíduos obesos, incluindo a sobrecarga nutricional,
condições de hipoxia, stress do retículo endoplasmático e stress oxidativo. Esta
inflamação, induzida pela obesidade, é denominada inflamação metabólica ou
metainflamação (Figura 3) (34).

Figura 3: Efeitos da obesidade no tecido adiposo (IL, interleucina; MCP-1, proteína quimiotática de
monócitos-1; TNF-α, fator de necrose tumoral-alfa). Adaptada de González-Muniesa et al. (34).

A sobrecarga nutricional conduz ao aumento do tamanho do adipócito (hipertrofia) e
também ao aumento do número de adipócitos (hiperplasia), por maturação dos préadipócitos em adipócitos, determinando um aumento na síntese de adipocinas (7, 34).
O recrutamento de monócitos para o tecido adiposo, por aumento da produção de
citocinas quimiotáticas (por exemplo a proteína quimiotática de monócitos-1) libertadas
pelo tecido adiposo em expansão, e posterior transformação em macrófagos, aumenta a
produção de citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-α e a IL-6, que contribuem para o
desenvolvimento

de

complicações

associadas

à

obesidade,

como

a

doença

cardiovascular, a aterosclerose e a resistência à insulina (7, 34). Um estudo realizado em
ratos obesos sugere que o tecido adiposo ativa as células T CD8+, promovendo o
recrutamento e a ativação de macrófagos neste tecido (35).
Uma revisão realizada com o objetivo de avaliar os efeitos da perda de peso sobre
o estado inflamatório de indivíduos com excesso de peso e obesos, concluiu que as
intervenções para reduzir o peso nestes indivíduos, como a dieta, a atividade física, a
combinação destes dois e a intervenção cirúrgica, estavam associadas a uma melhoria
do estado inflamatório, observando-se uma redução nos marcadores inflamatórios, PCR,
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TNF-α, IL-6 e leptina, e um aumento da adipocina anti-inflamatória, adiponectina. Esta
melhoria era mais significativa nos estudos em que se conseguiram perdas de peso de
pelo menos 10% (36).

1.2.3. Hipoxia
O tecido adiposo é um órgão pouco vascularizado que, em indivíduos obesos,
devido à hipertrofia e/ou hiperplasia dos adipócitos, se torna ainda menos oxigenado (34,
37).
A hipoxia é um fator crítico no desenvolvimento do processo inflamatório associado
à obesidade, induzindo a expressão de adipocinas no tecido adiposo. O NF-κB e o fator
induzido pela hipoxia (hypoxia inducible factor – HIF) sinalizam a resposta à hipoxia (34,
38, 39).

A ativação do NF-κB pela hipoxia estimula a expressão de genes envolvidos na
inflamação, com consequente aumento da secreção de citocinas pró-inflamatórias e
infiltração de macrófagos (38). A produção do fator de crescimento endotelial vascular
aumenta também, para estimular a angiogénese e aumentar o fluxo sanguíneo no tecido
adiposo (34).

A hipoxia induz respostas adaptativas, que são mediadas pelo sistema HIF,
particularmente pelo HIF-1. O HIF-1 é composto por duas subunidades, uma subunidade
regulatória, o HIF-1α, e uma subunidade expressa constitutivamente, o HIF-1β (34, 40).
Em condições normais de tensão de oxigénio, a subunidade HIF-1α é hidroxilada
por prolil-hidroxilases e degradada através da via ubiquitina-proteossoma, numa
interação com o gene supressor tumoral de Von Hippel-Lindau (VHL), impedindo a
formação do heterodímero HIF-1 ativo (40).
Em condições de hipoxia, a atividade de prolil-hidroxilases é inibida e, portanto, não
ocorre a hidroxilação da subunidade HIF-1α. O resultado é a sua acumulação e
translocação para os núcleos, onde se liga ao translocador nuclear recetor aril
hidrocarboneto/HIF-1β, que é expresso constitutivamente. O heterodímero HIF-1 liga-se
aos elementos de resposta à hipoxia das sequências regulatórias de determinados genes
implicados no controlo do metabolismo energético, angiogénese, apoptose e stress
celular, ou seja, é responsável por ativar genes que permitem que as células sobrevivam
à hipoxia (40).
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O ambiente de hipoxia que caracteriza a obesidade e que, como referido, aumenta
a síntese de mediadores da inflamação, pode conduzir, também, a alterações na
eritropoiese. Alguns estudos têm demonstrado que adipocinas libertadas pelo tecido
adiposo, como o TNF-α e o interferon-γ, podem inibir a eritropoiese (41, 42).

1.2.4. Stress oxidativo e peroxidação lipídica
Durante o funcionamento normal da célula, são produzidos radicais livres que,
dependendo de o eletrão desemparelhado se encontrar centrado em átomos de oxigénio
ou de nitrogénio, são denominados de espécies reativas de oxigénio (reactive oxygen
species – ROS) ou espécies reativas de nitrogénio, respetivamente. As ROS constituem
a maior parte dos radicais livres produzidos pelo organismo (43).
As ROS podem ser produzidas em diferentes compartimentos celulares, tais como:
mitocôndrias (principais produtores), membranas, citoplasma, reticulo endoplasmático,
lisossomas e peroxissomas (44).
A manutenção do funcionamento normal do organismo depende do equilíbrio entre
a produção de ROS e os mecanismos de defesa antioxidante, que podem ser
enzimáticos ou não enzimáticos. Dos antioxidantes enzimáticos destacam-se a
superóxido dismutase, a glutationa peroxidase, a glutationa redutase e a catalase; nos
antioxidantes não enzimáticos incluem-se a glutationa, a ubiquinona e o ácido úrico, de
produção in vivo, e o α-tacoferol, o β-caroteno, o ácido ascórbico, os compostos fenólicos
e os oligoelementos, provenientes da dieta (43).
As ROS distribuem-se em dois grupos, as ROS radicalares, como o anião
superóxido (O2•−), o radical hidroxilo (OH•), o radical alcoxilo (LO•) e o radical peroxilo
(LOO•), estes dois últimos resultantes da peroxidação lipídica, e as ROS não-radicalares,
como o peróxido de hidrogénio (H2O2). A sua produção ocorre tanto em condições
fisiológicas (resposta à hipoxia, resposta imune e inflamatória e proliferação,
diferenciação e sinalização celular), como em condições patológicas (obesidade, diabetes
mellitus tipo 2, doença cardiovascular e processos aterogénicos), sendo esta última
associada a uma produção aumentada de ROS (20, 43).
Quando os níveis de ROS excedem a capacidade de destoxificação das defesas
antioxidantes, por excessiva produção de ROS ou por diminuição das defesas
antioxidantes, instala-se um processo de stress oxidativo, que pode determinar
modificações em diferentes moléculas, como os ácidos nucleicos, as proteínas e os
lípidos (7, 20).
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Na obesidade, a formação de ROS pode estar associada com o aumento do tecido
adiposo, a oxidação de ácidos gordos, o consumo excessivo de oxigénio, a acumulação
de lesões celulares e o tipo de dieta (7).
A produção aumentada de adipocinas na obesidade, por ativação de macrófagos e
monócitos, contribui para o aumento da produção de ROS e, portanto, para o
desenvolvimento de stress oxidativo (7).
O complexo fosfato dinucleotídeo de nicotinamida adenina (nicotinamide adenine
dinucleotide phosphate – NADPH) oxidase é a principal fonte de ROS em várias células,
como os adipócitos. A elevada atividade da NADPH oxidase aumenta a produção de
ROS, que contribuem para o aumento da resistência à insulina e adipogénese (20, 44). A
atividade do complexo NADPH oxidase foi estudada por Furukawa et al., os quais
verificaram que o aumento dos níveis de ácidos gordos em cultura de adipócitos aumenta
o stress oxidativo pela ativação da NADPH oxidase, conduzindo à produção desregulada
de adipocinas, como adiponectina, PAI-1, IL-6 e proteína quimiotática de monócitos 1; e,
ainda, que o tratamento de ratos obesos com um inibidor da NADPH oxidase reduz a
produção

de

ROS,

atenuando

a

produção

desregulada

de

adipocinas,

com

consequências benéficas sobre a diabetes, dislipidemia e esteatose hepática (45).
A oxidação mitocondrial de ácidos gordos aumenta, também, a produção de
radicais livres pelo fígado, favorecendo o desenvolvimento de stress oxidativo, que pode
determinar alterações mitocondriais. Contudo, alterações mitocondriais pré-existentes
podem também induzir uma produção excessiva de ROS (7, 44).
A obesidade aumenta as necessidades metabólicas do miocárdio, determinando
um aumento do consumo de oxigénio. O aumento da respiração mitocondrial conduz ao
aumento da formação de ROS, como o anião superóxido e H2O2 (7, 43).
A acumulação excessiva de massa gorda nos tecidos pode determinar lesões
celulares progressivas e cumulativas, devido à pressão exercida pelo tecido adiposo.
As células danificadas produzem elevadas quantidades de citocinas pró-inflamatórias,
como o TNF-α, conduzindo à formação de ROS, por ativação de outras células
inflamatórias (7, 43).
Uma dieta desequilibrada, com ingestão excessiva de lípidos, pode alterar o
metabolismo do oxigénio, uma vez que as duplas ligações das moléculas dos ácidos
gordos são vulneráveis a reações de oxidação (7, 43). Por outro lado, na obesidade são
frequentes dietas desequilibradas, com baixo conteúdo em antioxidantes, o que favorece
o desenvolvimento de stress oxidativo (46).
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1.2.5. Alterações no metabolismo do ferro
Recentemente, uma meta-análise demonstrou que a prevalência de deficiência de
ferro é maior entre populações com excesso de peso e obesas, em comparação com
populações normoponderais (47).
Esta associação entre deficiência de ferro e obesidade tem sido atribuída a
diferentes fatores: dieta desequilibrada, com quantidades inadequadas de ferro; aumento
das necessidades de ferro pelo organismo, devido ao aumento do volume sanguíneo
e/ou do IMC; diminuição dos níveis de mioglobina, como consequência de inatividade
física; e predisposição genética (47).

Para uma melhor compreensão dos mecanismos envolvidos nas alterações no
metabolismo do ferro, é apresentada de seguida uma breve revisão do metabolismo do
ferro e dos fatores reguladores do mesmo.

1.2.5.1. Metabolismo do ferro
O ferro (Fe) é um elemento de elevada importância nos processos biológicos, dada
a sua capacidade de mediar a transferência de eletrões, intervindo em reações de
oxidação-redução. Esta propriedade química do ferro é requerida para a função de
moléculas que se ligam ao oxigénio, como a hemoglobina e a mioglobina, e, também,
para a função de enzimas que contêm oxigénio, como as do sistema citocromo na
mitocôndria (48, 49).
O ferro é essencial para a síntese do grupo heme da hemoglobina, sendo, portanto,
essencial para o normal transporte de oxigénio dos pulmões para os tecidos e para a
eritropoiese, o processo biológico com maiores necessidades de ferro. A quantidade de
ferro no organismo é assegurada por mecanismos de controlo da sua absorção da dieta e
por mecanismos de regulação do seu armazenamento e mobilização dos macrófagos do
baço, medula óssea e fígado (48, 49).
Como o organismo não apresenta uma via de excreção do ferro, o equilíbrio deste
só é possível devido à estrita regulação da absorção do ferro, que ocorre
predominantemente no duodeno. O organismo precisa de absorver aproximadamente
1-2 mg de ferro da dieta por dia, de modo a compensar as perdas que ocorrem através
das secreções corporais e da descamação de células epiteliais e intestinais (48, 49).
Em excesso, o ferro “livre” apresenta-se como um elemento tóxico, devido à sua
ação catalítica na produção de radicais livres, nomeadamente na formação de radicais
hidroxilo, através da reação de Fenton (Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + OH•). O radical
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hidroxilo, um dos mais potentes oxidantes do organismo, é responsável por lesões nos
ácidos nucleicos, nas proteínas e nos lípidos, e por desencadear peroxidação lipídica e
apoptose celular (48, 49).
O ferro encontra-se na circulação sanguínea ligado a proteínas, principalmente à
transferrina, e é armazenado nas células na forma de ferritina ou de hemossiderina (48,
49).

Absorção
O único input de ferro no organismo é através da alimentação. O ferro pode ser
absorvido pelos enterócitos como ferro heme, um constituinte das hemeproteínas,
hemoglobina e mioglobina, e como ferro não-heme (ferro inorgânico), essencialmente na
sua forma oxidada (Fe3+) (48, 49).
A absorção intestinal do ferro heme e do ferro não-heme é efetuada por duas
proteínas dos enterócitos, a proteína transportadora do heme 1 (heme-carrier protein 1 –
HCP1) e o transportador de metal divalente 1 (divalente metal transporter 1 – DMT1),
respetivamente (48, 49).
Na membrana apical do enterócito, a ferroredutase citocromo b duodenal, promove
a redução do Fe3+ a Fe2+. O pH baixo do estômago, em conjunto com o ácido ascórbico,
podem solubilizar o Fe3+, promovendo a sua redução. O Fe2+, bem como as formas
iónicas do cobalto, cádmio, cobre, zinco, entre outros, são facilmente transportados pelo
DMT1 para o interior do enterócito. O Fe2+ é depois armazenado sob a forma de ferritina
ou libertado na corrente sanguínea, via ferroportina 1 (48, 49).
O heme, libertado das hemeproteínas, por ação conjunta do pH baixo do estômago
e de enzimas proteolíticas, é absorvido pelos enterócitos através da HCP1. Já no
enterócito, a heme oxigenase 1 promove a clivagem do heme em biliverdina, monóxido
de carbono e Fe2+ (48, 49).
A ferroportina 1, uma proteína localizada na extremidade basolateral do enterócito e
também na membrana dos hepatócitos e dos macrófagos, é o único exportador
conhecido do Fe2+. O Fe2+ exportado para o lado exterior da membrana é oxidado a Fe3+
pela hefaestina, uma oxidase muito semelhante à ceruloplasmina, ligando-se, de seguida,
à transferrina circulante; e, assim, é transportado pela circulação sanguínea para
armazenamento ou para utilização (48, 49).

Na Figura 4 está representado o mecanismo pela qual o ferro proveniente da dieta
é absorvido pelos enterócitos.
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Figura 4: Absorção duodenal de ferro pelo enterócito (2+, ferro ferroso; 3+, ferro
férrico; CO, monóxido de carbono; DcytB, citocromo b duodenal; DMT1,
transportador de metal divalente 1; Fpn1, ferroportina 1; HCP1, proteína
transportadora do heme 1; Heph, hefaestina; HO1, heme oxigenase 1; sCp,
ceruloplasmina sérica; Tf, transferrina). Adaptada de Silva et al. (49).

Transporte e uptake pelas células
A transferrina (Tf), uma glicoproteína sintetizada no fígado, liga-se a duas
moléculas de ferro, designando-se por transferrina diférrica (holotransferrina). Quando a
capacidade de ligação da transferrina é ultrapassada, o ferro apresenta-se em circulação,
na forma livre, podendo exercer efeitos tóxicos sobre o organismo (48, 49).
O uptake do complexo 2Fe3+/Tf pelas células é mediado por interação com os
recetores da transferrina 1 (transferrin receptor 1 – TfR1), localizados à superfície da
maioria das células. Uma vez que a maior parte do ferro é utilizada na síntese do heme,
aproximadamente 80% dos TfR1 encontram-se à superfície dos eritroblastos.
O TfR1 é uma glicoproteína transmembranar homodimérica constituída por duas
subunidades idênticas, ligadas por pontes dissulfeto. O pH fisiológico de 7,4 facilita a
interação do complexo 2Fe3+/Tf com os TfR1, que é internalizado por endocitose
dependente da clatrina da membrana celular. No endossoma, o pH diminui para 5,5 por
ação da bomba de protões dependente de adenosina trifosfato, induzindo a libertação do
Fe3+ da transferrina. Na membrana do endossoma está presente a six transmembrane

16

Mestrado em Análises Clínicas

epithelial antigen of the prostate 3, uma ferroredutase que reduz o Fe3+ a Fe2+, para que
este seja transportado pelo DMT1 para o citoplasma (48, 49).
A apotransferrina, designação da transferrina não ligada ao ferro, permanece
associada ao TfR1, uma vez que é estável no pH ácido do endossoma. Este complexo
apoTf-TfR1 é conduzido para a superfície da célula, sendo a apoTf libertada na
circulação sanguínea (48, 49).
Os recetores da transferrina 2 (TfR2) estão restritos aos hepatócitos, enterócitos e
eritroblastos, ao contrário dos TfR1, que se encontram na maioria das células do
organismo. A afinidade dos TfR2 para a transferrina é aproximadamente 30 vezes menor
do que a afinidade dos TfR1 (48).
A proteólise de um local específico do domínio extracelular do TfR resulta na
formação de recetores solúveis de transferrina (soluble transferrin receptor – sTfR), que
são libertados na circulação sanguínea. Existe uma correlação direta entre a
concentração de sTfR na circulação sanguínea e a densidade celular de TfR (status do
ferro nos tecidos), e o número de células com TfR (atividade eritropoiética) (50).
A mitocôndria é essencial para a homeostasia do ferro. Nos eritroblastos, o ferro
proveniente dos endossomas é dirigido maioritariamente para as mitocôndrias por um
mecanismo direto ou por intermédio da poly (rC) binding protein 1. O transporte através
da membrana é mediado pela mitoferrina 1 e 2. Posteriormente, o ferro é utilizado na
biossíntese do heme, sendo incorporado na protoporfirina (48, 49).

Na Figura 5 está representado o uptake do ferro pelo eritroblasto, bem como o seu
direcionamento para a mitocôndria, para a síntese do grupo heme.

Figura 5: Uptake do ferro pelo eritroblasto (2+, ferro ferroso; 3+, ferro férrico;
DMT1, transportador de metal divalente 1; Mtf 1/2, mitoferrina 1 e 2; PCBP1, poly
(rC) binding protein 1; Steap 3, six transmembrane epitelial antigen of the prostate
3; Tf, transferrina; TfR1, recetores da transferrina 1). Adaptada de Silva et al. (49).
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Armazenamento
A principal proteína responsável pelo armazenamento do ferro é a ferritina. De
expressão ubiquitária, é composta por 24 subunidades de dois tipos, subunidade H
(Heart) e subunidade L (Liver), que se reúnem para formar uma estrutura capsular
esférica que pode armazenar até 4500 átomos de ferro na forma de hidroxifosfato férrico.
Dependendo do tipo de tecido e do estado fisiológico da célula, a quantidade de cada
subunidade pode variar, com predomínio da subunidade L no fígado e no baço e da
subunidade H no coração e no rim. A subunidade H tem forte atividade ferroxidase,
participando na oxidação do Fe2+ a Fe3+ (51, 52).
A ferritina pode localizar-se no citoplasma, no núcleo e nas mitocôndrias das
células, podendo, ainda, estar presente na circulação sanguínea, apresentando-se
elevada em condições de sobrecarga de ferro e de inflamação (49, 51).
Se, por um lado, o armazenamento do ferro impede que este circule “livre” quando
a sua concentração está elevada, por outro lado, garante a sua disponibilidade imediata
em caso de carência de ferro (49).

1.2.5.2. Regulação do metabolismo do ferro
O organismo apresenta vários mecanismos de regulação da homeostasia do ferro.
O controlo da absorção, do armazenamento e da reciclagem do ferro fazem parte desses
mecanismos (49).

Hepcidina e fatores reguladores da sua síntese
A hepcidina tem um papel central na regulação sistémica da homeostasia do ferro
e, desta forma, no controlo do ferro necessário para a eritropoiese (49).
Inicialmente designada por liver expressed anti-microbial peptide 1, a hepcidina é
um péptido de 25 aminoácidos, que contém 8 resíduos de cisteína. O gene da hepcidina,
designado de hepcidin anti-microbial peptide (HAMP), está localizado no braço longo do
cromossoma 19 (19q13.1). A hepcidina é sintetizada como uma pré-pró proteína de 84
aminoácidos, codificada pelo gene HAMP, que sofre maturação a nível celular, por
clivagem proteolítica pela convertase furina. A sua síntese é maioritariamente hepática;
no entanto, é também expressa pelos macrófagos, células β-pancreáticas, células renais,
adipócitos e células pulmonares (48, 49).
A hepcidina inibe a absorção intestinal do ferro e o fluxo do ferro dos macrófagos,
hepatócitos e outros tipos de células para a circulação sanguínea, por ligação à
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ferroportina-1 (49). Ou seja, quando a hepcidina se liga à ferroportina-1 ativa a janus
kinase 2 (Jak2), o que conduz à fosforilação da ferroportina-1 e à sua internalização por
endocitose dependente da clatrina da membrana celular, e posterior degradação por
proteólise (14, 49).
A expressão da hepcidina no hepatócito é regulada pela hipoxia, anemia,
eritropoiese, níveis de ferro na circulação sanguínea e inflamação (Figura 6) (49). A sua
expressão é inibida com o aumento da eritropoiese e da eritropoietina e em situações de
hipoxia (14, 53). A sua síntese é estimulada pelo aumento da saturação da transferrina,
em caso de sobrecarga de ferro, de modo a proteger o organismo da toxicidade do ferro,
e na inflamação, por ação de citocinas pró-inflamatórias (14, 54).

Figura 6: Mecanismos de regulação da expressão da hepcidina no hepatócito (2+, ferro ferroso;
3+, ferro férrico; BMP, proteína morfogenética do osso; BMPR, recetor da proteína morfogenética
do osso; Cp, ceruloplasmina; Epo, eritropoietina; ERK/ MAPK, extracellular regulated kinase/
mitogen activated protein kinase; Fpn1, ferroportina 1; GDF15, fator de diferenciação do
crescimento 15; GPI-Cp, glicosilfosfatidilinositol ligado à ceruloplasmina; HAMP, hepcidin antimicrobial peptide; HFE, proteína da hemocromatose; Hjv, hemojuvelina; HO1, heme oxigenase 1;
IL-6, interleucina-6; IL-R, recetor da interleucina; MT2, matriptase-2; Neo, neogenina; sCp,
ceruloplasmina sérica; SMAD, son of mothers against decapentaplegic; STAT, signal transducer
and activator of transcription; Tf, transferrina; TfR1, recetores da transferrina 1; TfR2, recetores
da transferrina 2; TWSG-1, twisted gastrulation 1). Adaptada de Silva et al. (49).
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Hipoxia, anemia e eritropoiese
Como já foi referido, em condições de hipoxia, o sistema HIF determina a ativação
de diferentes genes de resposta à hipoxia. Um desses genes é o que codifica para a
síntese de eritropoietina, que contém um elemento de resposta à hipoxia na sua região
não traduzida 3`, ao qual se liga o HIF-1, estimulando a produção de eritropoietina. Deste
modo, a eritropoietina é sintetizada em condições de hipoxia ou de anemia, atuando
através da interação com o seu recetor. A eritropoietina é um excelente inibidor da
síntese de hepcidina, por ação indireta, através de proteínas produzidas no decorrer da
eritropoiese aumentada, e por ação direta, inibindo a expressão de hepcidina pelos
hepatócitos (48, 49, 55). O fator de diferenciação do crescimento 15, o twisted
gastrulation 1 e a eritroferrona são sintetizados pelos eritroblastos, mediando a regulação
negativa da hepcidina (49, 56).

A estabilização do HIF-1, como resultado da diminuição da oxigenação dos tecidos,
inibe a expressão da hepcidina, mediante ligação deste à região promotora do gene da
hepcidina. No entanto, o mecanismo pela qual o HIF-1 inibe a expressão do gene HAMP
continua a ser controverso. A estabilização do HIF-1 e o aumento da eritropoietina
contribuem para uma maior disponibilidade de ferro, aumentando a eritropoiese (40, 49).

O aumento de radicais livres de oxigénio, observados em condições de hipoxia, é
também um mecanismo possível para a inibição da expressão da hepcidina, através da
alteração da atividade do fator de transcrição CCAAT/enhancer binding protein alpha e do
signal transducer and activator of transcription (STAT) 3 (57).

Saturação da transferrina
A regulação da hepcidina pelos níveis de ferro na circulação sanguínea
(percentagem de saturação da transferrina) inclui um conjunto de proteínas localizadas
na superfície do hepatócito, sendo elas a hemojuvelina, a proteína da hemocromatose, o
TfR-1 e o TfR-2, as quais são consideradas como “sensores” do ferro (49).
A

hemojuvelina,

uma

proteína

de

membrana

com

um

domínio

glicosilfosfatidilinositol, é considerada o regulador major da expressão do gene HAMP no
fígado. Atua na superfície da célula como co-recetor das proteínas morfogenéticas do
osso (bone morphogenic protein – BMP), uma subfamília de citocinas que pertence aos
membros da família do fator de transformação do crescimento beta e induzem a
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transcrição do gene HAMP através da via de sinalização son of mothers against
decapentaplegic (14, 58).
Com um efeito oposto, a hemojuvelina solúvel inibe expressão da hepcidina,
através da via sinalização das BMP. A hemojuvelina solúvel resulta da clivagem da
hemojuvelina pela convertase furina, que é estimulada em condições de deficiência de
ferro e de hipoxia (14, 49, 59). A hemojuvelina é também clivada pela matriptase-2, uma
serino protease predominantemente expressa no fígado, o que conduz à libertação de
hemojuvelina solúvel, inibindo, assim, a expressão da hepcidina (14, 49, 60).
O aumento da saturação da transferrina, por aumento dos níveis de ferro na
circulação sanguínea, induz a ligação da proteína da hemocromatose ao TfR-2 em
detrimento da sua ligação ao TfR-1 (a holotransferrina tem elevada afinidade para o
TfR-1), ativando a via de sinalização extracellular regulated kinase/mitogen activated
protein kinase. O complexo formado entre a proteína da hemocromatose e o TfR-2
promove a ligação da hemojuvelina ao BMP, que ativa a via son of mothers against
decapentaplegic, determinando um aumento da expressão de hepcidina (49).
Na deficiência de ferro, a baixa concentração de holotransferrina permite a ligação
da proteína da hemocromatose ao TfR1, diminuindo a quantidade de proteína da
hemocromatose capaz de ligar-se ao TfR2, o que conduz à diminuição da expressão da
hepcidina (49).

Inflamação
A ativação da hepcidina na inflamação ocorre em resposta a citocinas
pró-inflamatórias, como a IL-6, que estimulam a expressão da hepcidina através da via de
sinalização Jak2/STAT3. A IL-6 liga-se ao seu recetor na superfície dos hepatócitos,
desencadeando a ativação da Jak2 e a fosforilação da STAT3, que se liga ao promotor
do gene HAMP (61, 62).

Regulação celular
Para além da regulação da homeostasia do ferro pela hepcidina, as células
possuem mecanismos de regulação que estabilizam o mRNA de proteínas envolvidas no
metabolismo do ferro e, consequentemente, promovem a sua tradução. Fazem parte
destes mecanismos as proteínas reguladoras do ferro (PRF) e os elementos responsivos
ao ferro (ERF), que controlam a síntese de proteínas envolvidas no uptake (DMT1 e
TfR1), no armazenamento (ferritina) e na exportação (ferroportina 1) do ferro (49).
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Quando as PRF se ligam aos ERF na região não traduzida 3` do mRNA de uma
proteína envolvida no metabolismo do ferro, observa-se um aumento da sua síntese. Por
outro lado, quando as PRF se ligam aos ERF na região não traduzida 5` do mRNA
verifica-se uma redução da sua síntese (49).

1.2.5.3. Mecanismos subjacentes às alterações no metabolismo do
ferro na obesidade
Na obesidade têm sido referidas elevadas concentrações de hepcidina associadas
a deficiência de ferro, o que sugere um importante papel para a hepcidina e para os
fatores que regulam a sua síntese, no desenvolvimento de alterações no metabolismo do
ferro em indivíduos obesos (63, 64).
Os mecanismos que determinam um aumento da expressão de hepcidina nos
indivíduos obesos não estão completamente esclarecidos. Segundo uma das hipóteses
propostas, a síntese de hepcidina nos indivíduos obesos é estimulada por citocinas
pró-inflamatórias, como a IL-6 e a leptina, cuja produção aumenta devido à expansão do
tecido adiposo, determinando uma diminuição da absorção e mobilização de ferro
(14, 65).
Como já mencionado, a expressão da hepcidina não é restrita ao fígado, sendo
também expressa noutros tecidos, como o tecido adiposo. O aumento da expressão de
hepcidina nos indivíduos obesos pode, portanto, aumentar também devido ao contributo
do tecido adiposo, como resultado da sua expansão (14). Esta hipótese foi corroborada
por Bekri et al., que reportaram um aumento da expressão de hepcidina pelo tecido
adiposo subcutâneo e visceral em indivíduos obesos, quando comparado com indivíduos
normoponderais (64). No entanto, um estudo realizado por Tussing-Humphreys et al.
sugeriu que o aumento da hepcidina observado na obesidade se devia a um aumento da
sua síntese hepática, e não ao aumento da sua síntese pelos adipócitos (66).
Um estudo mostrou que a hemojuvelina é, também, expressa pelos adipócitos,
estando aumentada em indivíduos obesos. O tecido adiposo parece, mais uma vez, ter
um papel direto na modulação do metabolismo do ferro, em indivíduos obesos (67).
A contribuição do tecido adiposo subcutâneo e visceral para a síntese de hepcidina
e/ou de fatores que regulam a sua síntese é, ainda, pouco clara e os estudos em
humanos, realizados até ao momento, são controversos.
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Estudos epidemiológicos recentes têm associado a obesidade ao desenvolvimento
de anemia do tipo da anemia das doenças inflamatórias crónicas, que se caracteriza por
um défice funcional em ferro, como resultado da estimulação da síntese de hepcidina
pela IL-6; o que conduz, por sua vez, a uma redução da absorção e da mobilização do
ferro para uma eritropoiese adequada (68).

De facto, a anemia no indivíduo obeso parece estar associada ao processo
inflamatório contínuo que caracteriza a obesidade. O aumento da síntese de citocinas
pró-inflamatórias, como IL-6, pode, por um lado, interferir na síntese de eritropoietina e na
resposta dos eritroblastos à eritropoietina, e, por outro lado, aumentar a expressão de
hepcidina, com consequente diminuição do ferro disponível para a eritropoiese (69, 70).

1.2.6. Alterações eritropoiéticas na obesidade
Como referido anteriormente, a obesidade tem sido associada a alterações no
processo eritropoiético, embora o mecanismo subjacente esteja ainda pouco esclarecido.
Para além disso, e como também mencionado, a obesidade desencadeia um processo
inflamatório de baixo grau. A ativação de células inflamatórias e o aumento do tecido
adiposo determinam um aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias, que podem
interferir no metabolismo do ferro e no processo eritropoiético, bem como conduzir à
produção ROS. O aumento de ROS contribui para o desenvolvimento de stress oxidativo,
o qual pode determinar alterações nos eritrócitos.
Para uma melhor compreensão destas alterações, segue-se uma breve revisão da
eritropoiese e da fisiologia do eritrócito.

1.2.6.1. Eritropoiese
A eritropoiese é um processo fisiológico complexo que tem lugar na medula óssea.
Inicia-se a partir de uma stem cell hematopoiética, que se diferencia em células
progenitoras [burst-forming unit erythroid (BFU-e) e colony-forming unit erythroid (CFU-e)]
e, seguidamente, em células precursoras eritroides (pró-eritroblasto, eritroblasto basófilo,
eritroblasto policromático e eritroblasto ortocromático).
A extrusão do núcleo do eritroblasto ortocromático conduz à formação do
reticulócito, que contém ainda RNA, ribossomas e mitocôndrias no seu citoplasma e, por
isso, capacidade de síntese de hemoglobina (aproximadamente 20-30% do total de
hemoglobina é sintetizada nos reticulócitos).
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O reticulócito permanece na medula óssea durante 1 a 2 dias, sendo depois
libertado no sangue periférico, onde completa a sua maturação em aproximadamente 24
horas, transformando-se em eritrócito maduro, já sem RNA e ribossomas (Figura 7) (55,
71, 72).

Figura 7: Diferenciação eritroide (BFU-e, burst-forming unit erythroid; CFU-e, colony-forming unit erythroid;
CMP, common myeloid progenitor; HSC, hematopoietic stem cell; MEP, megakaryocyte-erythroid
progenitor). Adaptada de Dzierzak el al. (71).

O processo eritropoiético é regulado, predominantemente, pela eritropoietina (Epo),
uma hormona que atua mediante ligação aos seus recetores, localizados à superfície das
BFU-e de fase mais tardia, das CFU-e e dos eritroblastos (55, 73).
A Epo é uma glicoproteína constituída por 165 aminoácidos, com um peso
molecular de 34 kDa. Cerca de 90% da Epo é produzida pelas células intersticiais do
córtex renal e 10% pelo fígado (55, 73).
A síntese de Epo é regulada pela tensão de oxigénio. A sua expressão aumenta em
reposta à hipoxia, mediante ativação do HIF, que se liga ao elemento de resposta à
hipoxia na extremidade 3’ do gene da Epo (55, 73).

O recetor da eritropoietina é constituído por duas cadeias polipeptídicas no seu
domínio extracelular. A ligação da Epo promove a homodimerização do seu recetor e a
ativação e fosforilação da Jak2, uma tirosina quinase ligada ao domínio citoplasmático do
recetor. A Jak2 funciona como local de ligação e ativação do STAT5, que, quando
ativado, se dissocia do recetor, homodimeriza e, por fim, sofre translocação para o
núcleo, onde reconhece uma sequência de bases específicas na região promotora dos
genes que asseguram a sobrevivência da célula eritroide, iniciando-se a sua transcrição
(Figura 8) (73, 74).
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Figura 8: Mecanismo de ativação do recetor da eritropoietina (Epo, eritropoietina;
EpoR, recetor da eritropoietina; Jak2, janus kinase 2; STAT5, signal transducer and
activator of transcription 5). Adaptada de Watowich el al. (74).

1.2.6.2. O eritrócito
O eritrócito maduro apresenta, em repouso, a forma de disco bicôncavo, uma
característica importante que lhe confere capacidade para sofrer deformações passivas
durante a passagem repetida pelos capilares da microcirculação (75); é uma célula
anucleada, sem organelos no citoplasma e, por isso, com uma capacidade biossintética
limitada. A função principal do eritrócito é o transporte de oxigénio para os tecidos, por
ligação reversível à hemoglobina, mediando também o transporte de dióxido de carbono
para os pulmões (55, 72).

O citoplasma do eritrócito é uma solução aquosa de eletrólitos e proteínas,
representando a hemoglobina cerca de 95-97% das proteínas. As restantes proteínas do
citoplasma estão envolvidas no metabolismo da glicose (através da via de EmbdenMeyerhof ou via anaeróbica e da via das hexoses monofosfato ou via aeróbica), na
síntese

de

adenosina

trifosfato,

bem

como

na

neutralização

de

oxidantes

(peroxirredoxina 2, catalase, superóxido dismutase e glutationa peroxidase) (72).

A membrana eritrocitária consiste numa bicamada lipídica, em estreita ligação com
proteínas

transmembranares

e

proteínas

do

citoesqueleto;

é

constituída

por

aproximadamente 50% de proteínas, 40% de lípidos e 10% de hidratos de carbono, estes
últimos presentes na superfície externa, sob a forma de glicolípidos e glicoproteínas (55).
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Os fosfolípidos e o colesterol são os principais constituintes lipídicos. O colesterol
encontra-se distribuído igualmente entre os dois folhetos da bicamada lipídica, enquanto
os fosfolípidos, embora em quantidades iguais nos dois folhetos lipídicos, estão
assimetricamente distribuídos, relativamente ao tipo de fosfolípidos. A fosfatidilcolina e a
esfingomielina estão predominantemente localizadas no folheto externo, enquanto a
grande parte da fosfatidiletanolamina, a fosfatidilserina, e fosfoinositóis estão confinados
ao folheto interno da membrana. A manutenção da assimetria dos fosfolípidos na
membrana, em particular a localização da fosfatidilserina no folheto interno, constitui um
fenómeno fisiológico importante, uma vez que os macrófagos reconhecem e fagocitam
células que expõem fosfatidilserina à sua superfície. A exteriorização da fosfatidilserina e,
também, da fosfatidiletanolamina ocorre por envelhecimento dos eritrócitos, favorecendo,
portanto, a remoção dos eritrócitos senescentes (72, 75).

As proteínas membranares subdividem-se em duas categorias, as proteínas
intrínsecas ou transmembranares (glicoforinas e proteína banda 3), que atravessam ou
penetram na bicamada lipídica, e as proteínas extrínsecas ou periféricas, localizadas na
periferia de cada um dos folhetos lipídicos (Figura 9) (75).
As proteínas periféricas, que confinam com o folheto lipídico interno e com o
citoplasma, constituem o citoesqueleto da membrana e designam-se por proteínas
estruturais ou proteínas do citoesqueleto. As mais importantes são a α- e β-espectrina,
actina, proteína 4.1, proteína 4.2, aducina, dematina, tropomiosina e tropomodulina.
Destas, a principal é a espectrina, que forma uma rede de malhas irregulares, em estreita
ligação com as outras proteínas do citoesqueleto e com proteínas transmembranares
(75).
A proteína banda 3 é a proteína transmembranar mais representativa da membrana
eritrocitária. Esta glicoproteína de 90-100 kDa, também denominada de anion
exchanger 1, apresenta três domínios. O domínio transmembranar, conjunto do domínio
mediano e domínio extracelular, é responsável pelo transporte de aniões, principalmente
bicarbonato (HCO3-) e cloro (Cl-); o domínio extracelular contém determinantes
antigénicos, que são reconhecidos pelos anticorpos naturais anti-banda 3. O domínio
citoplasmático representa a extremidade amino-terminal da glicoproteína, sendo o local
de ligação de proteínas do citoesqueleto, como a proteína 4.2 e anquirina, bem como de
ligação de várias enzimas glicolíticas (aldolase, fosfofrutoquinase e gliceraldeído-3fosfato desidrogenase), da hemoglobina (hemicromos) e da proteína tirosina quinase
(p72 Syk) (76-78).

26

Mestrado em Análises Clínicas

Figura 9: Constituição da membrana eritrocitária. Retirada de Gallagher et al. (79).

A proteína banda 3 apresenta, assim, várias funções cruciais, tais como:
manutenção da homeostasia iónica; prevenção da vesiculação da membrana; regulação
do metabolismo glicolítico; e controlo do tempo de vida do eritrócito (72, 80).

Lesão e remoção do eritrócito
O eritrócito apresenta um tempo de vida de 120 dias, ao fim dos quais é removido
da circulação pelos macrófagos do sistema reticuloendotelial do baço e fígado (72, 77).
Por envelhecimento, o eritrócito torna-se uma célula mais pequena, mais densa,
menos deformável e com uma atividade enzimática mais reduzida que o eritrócito
maduro. Estas alterações decorrentes do envelhecimento podem também observar-se no
caso de desenvolvimento de stress oxidativo nos eritrócitos. Em ambas as situações
ocorrem alterações bioquímicas, físicas e imunológicas, que favorecem a remoção dos
eritrócitos (senescentes ou lesados) pelos macrófagos. Alterações na homeostasia do
cálcio, ativação da caspase-3 (induz a exposição de fosfatidilserina) e exposição do
neoantigénio de senescência, por agregação da banda 3, têm sido associadas a stress
oxidativo e a envelhecimento do eritrócito (72, 76).
O papel da proteína banda 3 no processo de remoção do eritrócito senescente ou
danificado tem sido extensamente estudado, nomeadamente a importância do
neoantigénio de senescência (imunologicamente relacionado com a proteína banda 3).
Um dos processos propostos é a exposição do neoantigénio de senescência, por
agregação da proteína banda 3, ao qual se ligam anticorpos naturais anti-banda 3 do tipo
imunoglobulina G (IgG), com subsequente ativação da via clássica do complemento,
permitindo a opsonização ou o reconhecimento direto pelos macrófagos (76, 80).
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Os mecanismos que conduzem à exposição do neoantigénio de senescência na
superfície do eritrócito não são claros. Alguns autores defendem que a degradação
proteolítica da proteína banda 3 é necessária para exposição do neoantigénio. Outros
referem a agregação da proteína banda 3 como mecanismo de exposição, sendo o
principal indutor desta agregação a hemoglobina oxidada e a ligação de hemicromos
(resultante da degradação da metahemoglobina) ao domínio citoplasmático da proteína
banda 3. Os anticorpos anti-banda 3 apresentam elevada afinidade para os agregados de
proteína banda 3, ligando-se através de ligações covalentes (Figura 10) (72, 76).

Figura 10: Papel dos hemicromos na exposição do neoantigénio de senescência.
Adaptada de Pantaleo et al. (76).

Foi recentemente descrito que a peroxidação lipídica na membrana eritrocitária é
um pré-requisito para a agregação da proteína banda 3 induzida pela metahemoglobina.
O mecanismo proposto refere que a peroxidação das membranas promove a dissociação
da anquirina dos seus locais de ligação no domínio citoplasmático da proteína banda 3 e
a ligação da metahemoglobina ao domínio citoplasmático da proteína banda 3, que
favorece também o processo de dissociação da anquirina. Como resultado, a proteína
banda 3 é capaz de se mover lateralmente na membrana, facilitando a formação de
agregados. A ligação da metahemoglobina a uma subunidade do domínio citoplasmático
da proteína banda 3 induz alterações conformacionais de outras subunidades,
aumentando a afinidade dos seus locais de ligação para a metahemoglobina. As
subsequentes ligações de metahemoglobina à proteína banda 3 “móvel” induzem a
formação de agregados (81).
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Stress oxidativo no eritrócito
Como referido anteriormente, o desenvolvimento de stress oxidativo no eritrócito
pode determinar modificações que favorecem a remoção precoce de eritrócitos lesados.
Durante o seu tempo de vida, o eritrócito é exposto continuamente a ROS endógenas e
exógenas. Para minimizar os efeitos nefastos das ROS, o eritrócito apresenta sistemas
de defesa antioxidantes (77, 82).
O transporte do oxigénio pelos eritrócitos envolve a ligação reversível deste à
desoxi-hemoglobina, formando a oxi-hemoglobina. Como o ferro ligado ao grupo heme
está na sua forma reduzida, forma um anião superóxido com o oxigénio; durante a
dissociação do oxigénio da hemoglobina (desoxigenação), o eletrão partilhado retorna
para o ferro e o oxigénio é libertado na sua forma molecular. No entanto, ocasionalmente,
o eletrão permanece associado ao oxigénio e, portanto, a dissociação resulta na
produção de anião superóxido e metahemoglobina; esta autoxidação da hemoglobina
ocorre a uma taxa reduzida (2 a 3%), em condições de normoxia. O eritrócito é capaz de
regenerar a metahemoglobina ao seu estado funcional, através da redução pela
metahemoglobina redutase dependente do dinucleótido de nicotinamida e adenina e do
NADPH (72, 83).

As ROS atuam também sobre ácidos gordos polinsaturados, por um processo
denominado de peroxidação lipídica, conduzindo à formação de hidroperóxidos lipídicos e
produtos secundários da peroxidação lipídica, como o malondialdeído (MDA) e o
4-hidroxinonenal. O MDA é uma molécula de elevada reatividade, que pode determinar
alterações na permeabilidade da membrana, aumentando a saída de potássio; o
cross-linking de proteínas membranares; o aumento da exposição de fosfatidilserina na
superfície externa da membrana eritrocitária; e o aumento da ligação de auto-anticorpos
anti-banda 3 e, posterior, ativação do complemento (43, 77, 83).

Assim sendo, o eritrócito é, pelas suas características, um bom modelo para
avaliação do stress oxidativo associado à obesidade, podendo ser utilizado como
marcador cumulativo de stress oxidativo. São bons marcadores a hemoglobina ligada à
membrana, o perfil da proteína banda 3 e a peroxidação lipídica na membrana
eritrocitária.

29

Capítulo 1 – Introdução

1.3. Tratamento da obesidade
As complicações associadas à obesidade constituem, na sua maioria, fatores de
risco cardiovascular, que determinam um agravamento da qualidade de vida do doente
obeso. Na maioria dos casos, é recomendada uma intervenção dietética combinada com
a prática de exercício físico regular e, eventualmente, uma terapêutica farmacológica,
para redução da adiposidade. No entanto, nos casos de obesidade severa, pode ser
recomendável outro tipo de intervenção terapêutica, nomeadamente a cirurgia de banda
gástrica (19, 84).

Uma meta-análise recente evidencia que o tratamento da obesidade por cirurgia de
banda gástrica conduz a uma maior perda de peso e a uma remissão das taxas de
diabetes mellitus tipo 2 e síndrome metabólica, comparativamente com o tratamento nãocirúrgico (85).

1.3.1. Cirurgia de banda gástrica
A cirurgia de banda gástrica é reconhecida como um procedimento cirúrgico eficaz
para o tratamento da obesidade. Ao longo dos últimos anos tem havido um aumento
considerável no número de cirurgias por banda gástrica, que se deve ao aumento da
incidência da obesidade (19).

Vários estudos de follow-up realizados com indivíduos obesos submetidos a cirurgia
de banda gástrica demonstraram reduções significativas nas taxas de morbilidade e
mortalidade, bem como a perda de peso sustentada. Verificaram, ainda, que a cirurgia de
banda gástrica reduziu o número de novos casos de diabetes, de eventos de doença
cardiovascular e de cancro (86).

Em Portugal, consideram-se critérios de elegibilidade para a realização de cirurgia
de banda gástrica, os previstos na Circular Normativa n.º20/DSCS/DIGID de 13/08/2008
(Tabela 2) (87).
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Tabela 2: Critérios para a realização de cirurgia de banda gástrica segundo a Direção-Geral da Saúde (87)
i. índice de massa corporal (IMC) ≥ 40 kg/m2 (obesidade grau 3), com ou sem comorbilidades;
ii. IMC ≥ 35 kg/m2 (obesidade grau 2) com presença de, pelo menos, uma das seguintes
comorbilidades:
a. diabetes mellitus tipo 2;
b. dislipidemia;
c. síndrome de apneia obstrutiva do sono;
d. síndrome de hipoventilação do obeso;
e. hipertensão arterial (especialmente se de difícil controlo);
f. patologia degenerativa osteoarticular, com marcada limitação funcional.
iii. idade entre os 18 e os 65 anos, inclusive;
iv. insucesso das medidas não-cirúrgicas na redução ponderal, durante, pelo menos, um ano;
v. obesidade que não seja secundária a doença endócrina clássica;
vi. capacidade para compreender o procedimento cirúrgico e para aderir a um programa de seguimento
a longo prazo;
vii. ausência de distúrbios psiquiátricos;
viii. ausência de dependência de álcool ou estupefacientes;
ix. relação risco operatório e o risco clínico.

Existe uma ampla variedade de procedimentos de cirurgia de banda gástrica
(Figura 11), também classificados como cirurgia restritiva, cirurgia malabsortiva e cirurgia
mista (19, 84).
Os procedimentos restritivos determinam uma limitação da ingestão de alimentos
por redução do volume gástrico, que conduz à saciedade precoce e, consequentemente,
à perda de peso. São exemplos de cirurgias deste tipo a banda gástrica por laparoscopia
e o sleeve gástrico (19, 84).
Os procedimentos malabsortivos, como o desvio bílio-pancreático, consistem na
limitação da absorção de nutrientes por divisão do intestino delgado em duas partes, uma
para o transporte de nutrientes e a outra para o transporte da bile e dos sucos
pancreáticos. Este tipo de cirurgia conduz a uma perda de peso mais significativa (19,
84).
Procedimentos mistos, como o bypass gástrico Roux-en-Y, resultam da
combinação de procedimentos restritivos e malabsortivos (19, 84).
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A

B

C

Figura 11: Três tipos de cirurgia de banda gástrica frequentemente utilizados no
tratamento da obesidade: (A) banda gástrica por laparoscopia; (B) sleeve gástrico; e
(C) bypass gástrico Roux-en-Y. Retirada de Schigt et al. (84).

1.3.1.1. Banda gástrica por laparoscopia
Na cirurgia de banda gástrica por laparoscopia é colocado um dispositivo à volta do
topo do estômago (Figura 11 - A), reduzindo a sua capacidade e, consequentemente, a
ingestão de alimentos, através da indução da saciedade. Este dispositivo (banda de
silicone ajustável) é um reservatório que pode ser preenchido com solução salina. A
banda de silicone está ligada a um tubo que, por sua vez, está ligado a uma porta de
acesso subcutânea (fixada à parede abdominal em posição subcostal), através da qual
se injeta ou aspira a solução salina, de forma a ajustar a capacidade do estômago. A
cirurgia de banda gástrica por laparoscopia é um procedimento de uso corrente, por ser
menos invasivo e reversível (19).
Num estudo realizado por Korenkov et al. foi observada uma diminuição na
prevalência de comorbilidades associadas à obesidade, como diabetes mellitus tipo 2,
doença pulmonar, hipertensão arterial e dores nas articulações, em indivíduos
submetidos a banda gástrica por laparoscopia, após 8 anos de follow-up (88).
Num outro estudo, Papadimitriou et al. observaram uma perda de peso superior a
50% após 3 anos de follow-up, demonstrando, mais uma vez, que a banda gástrica por
laparoscopia é um procedimento eficaz para o tratamento da obesidade mórbida (89).

1.3.1.2. Sleeve gástrico
O sleeve gástrico consiste na remoção de 75 a 80% do estômago (Figura 11 - B)
que, para além de reduzir o seu volume, conduz a uma diminuição dos níveis de grelina,
uma hormona predominantemente produzida pelo estômago, que estimula o apetite. Este
procedimento cirúrgico é preferencialmente utilizado em doentes com um IMC superior a
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60 kg/m2, conduzindo a uma perda de peso significativa e a uma melhoria ou resolução
das comorbilidades associadas (19, 84).
Numa revisão realizada para avaliar a eficácia do sleeve gástrico na resolução a
longo-prazo da diabetes mellitus tipo 2 em doentes obesos, foi observada uma
diminuição da prevalência de diabetes mellitus tipo 2 após 5 anos, bem como a sua
resolução em 60,8% dos doentes (90).

1.3.1.3. Bypass gástrico Roux-en-Y
No bypass gástrico Roux-en-Y é utilizado um procedimento restritivo, através da
criação de uma pequena bolsa gástrica, isolada do resto do estômago, que induz a
sensação de saciedade precoce, associado a um procedimento malabsortivo, através de
um rearranjo cirúrgico do trato gastrintestinal, com uma configuração em Y, que
compromete absorção de nutrientes (Figura 11 - C). Este tipo de cirurgia pode levar ao
desenvolvimento de algumas complicações, nomeadamente défices vitamínicos, que, por
sua vez, podem resultar em anemia e osteoporose. A suplementação vitamínica, bem
como um screening nutricional após cirurgia é, por isso, importante nestes doentes (19).
Obeid et al. recolheram dados de doentes submetidos a cirurgia por bypass gástrico
Roux-en-Y, correspondentes a 10-13 anos de follow-up, tendo observado uma perda de
peso significativa e sustentada ao longo do tempo, bem como uma melhoria das
comorbilidades associadas, com um número substancial de remissões uma década
depois. Contudo, a deficiência nutricional foi praticamente universal (91).
Apesar das complicações associadas, a intervenção cirúrgica por bypass gástrico
Roux-en-Y parece ser mais efetivo na perda de peso, comparativamente com os outros
tipos de cirurgia. Uma meta-análise, que comparou os resultados obtidos com a
intervenção cirúrgica de banda gástrica por laparoscopia, com a intervenção por bypass
gástrico Roux-en-Y, mostrou que a percentagem mediana de peso perdido após um ano
de follow-up foi 26% mais elevada no bypass gástrico Roux-en-Y do que na banda
gástrica por laparoscopia, com efeitos também mais favoráveis nas comorbilidades (92).

De facto, a cirurgia de banda gástrica é uma intervenção que permite uma perda de
peso efetiva e sustentada ao longo do tempo. Na seleção do tipo de cirurgia mais
adequado para cada doente, consideram-se vários fatores, como o IMC, a idade e a
presença de comorbilidades, entre outros. De realçar que o sucesso da cirurgia de banda
gástrica requer um acompanhamento clínico do doente, bem como a sua educação no
que respeita ao estilo de vida (19).
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A cirurgia de banda gástrica é atualmente considerada um procedimento efetivo
para o tratamento da obesidade, que conduz a uma perda de peso considerável e a uma
diminuição da prevalência e incidência de comorbilidades. Atendendo ao aumento
alarmante da prevalência da obesidade, a cirurgia de banda gástrica torna-se de extrema
importância no controlo deste problema de saúde pública, bem como na redução dos
custos associados.
A obesidade associa-se a alterações em vários sistemas e órgãos, que conduzem a
diferentes comorbilidades, como doença cardiovascular, diabetes mellitus tipo 2,
hipertensão arterial, entre outros.
O tecido adiposo é um tecido pouco vascularizado, o que favorece a hipoxia e o
stress oxidativo e, por sua vez, a ativação de células do tecido adiposo, com produção de
diferentes citocinas pró-inflamatórias. Esta inflamação metabólica induzida pela
obesidade

pode,

ainda,

determinar

alterações

no

metabolismo

do

ferro

e,

consequentemente, no processo eritropoiético.
Com este estudo de follow-up de indivíduos obesos submetidos a cirurgia de banda
gástrica por laparoscopia, pretende-se avaliar as modificações hematológicas e
bioquímicas induzidas por este tipo de intervenção.
Neste estudo, 20 indivíduos obesos submetidos a cirurgia de banda gástrica por
laparoscopia foram seguidos por um período de 13 meses após a intervenção cirúrgica.
Avaliaram-se as alterações ponderais e as modificações no processo inflamatório, no
metabolismo do ferro, na eritropoiese e no perfil lipídico e glicémico. Estudaram-se,
ainda, alterações a nível da membrana do eritrócito, nomeadamente o perfil da proteína
banda 3, a percentagem de hemoglobina ligada à membrana e a peroxidação lipídica na
membrana eritrocitária.

35

36

CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS
3.1. População estudada
Neste estudo longitudinal foram avaliados 20 indivíduos elegíveis para realização
de cirurgia de banda gástrica (18 mulheres e 2 homens), com idades compreendidas
entre 31 e 57 anos, imediatamente antes e, em média, 13 meses (12,80 ± 0,95) após
cirurgia de banda gástrica por laparoscopia (LAP-BAND®, Allergan, Inc., Irvine, CA, USA).
A cirurgia foi realizada pela mesma equipa cirúrgica, sob as mesmas pré-condições
e seguindo os procedimentos usuais de anestesia e cirurgia.
Foram, ainda, recolhidos os seguintes dados antropométricos: peso, altura,
perímetro da cintura e perímetro da anca, bem como calculada a razão perímetro da
cintura/altura e a razão perímetro da cintura/perímetro da anca. O IMC foi calculado pela
seguinte fórmula:

IMC (kg/m2 ) =

Peso (kg)
Altura 2 (m)

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética do Hospital da Prelada – Dr.
Domingos Braga da Cruz (número do processo: ref. DC 64/2013). Todos os indivíduos
assinaram o consentimento informado para participar no estudo.

3.2. Estudos analíticos
3.2.1. Amostras de sangue
Procedeu-se à colheita de sangue para tubos com anticoagulante (sal de potássio
do ácido etilenodiamino tetra-acético), para obtenção de sangue total e de plasma, e para
tubos sem anticoagulante, para obtenção de soro. Todos os indivíduos estavam em
repouso e em jejum no ato da colheita.
Os exames laboratoriais que requeriam sangue total foram realizados rapidamente
após a colheita; as amostras foram, de seguida, centrifugadas (1600 xg, 15 minutos,
temperatura ambiente; centrífuga 3K10, Sigma Laborzentrifugen GmbH, Osterode,
Alemanha) para separação e isolamento de eritrócitos, buffy-coat e plasma. Os eritrócitos
foram posteriormente lavados e hemolisados para obtenção de membranas eritrocitárias.
O plasma, dividido em alíquotas, e a buffy-coat foram congelados a -80ºC. As amostras
de sangue colhidas em tubos sem anticoagulante foram centrifugadas (1100 xg, 10
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minutos, temperatura ambiente) para obtenção de soro, que foi dividido posteriormente
em alíquotas e congelado a -80ºC.

3.2.2. Estudo hematológico
3.2.2.1. Hemograma com reticulócitos
As determinações quantitativas do hemograma foram executadas num contador
automático de células sanguíneas (ABX Micros 60-OT, Horiva ABX, Amadora, Portugal),
tendo sido avaliados os seguintes parâmetros: contagem de eritrócitos, hematócrito,
concentração de hemoglobina, índices hematimétricos [volume globular médio (VGM),
hemoglobina globular média (HGM) e concentração de hemoglobina globular média
(CHGM)], coeficiente de variação eritrocitário (red cell distribution width – RDW),
contagem de leucócitos e contagem de plaquetas.

Os esfregaços sanguíneos foram corados pela técnica de coloração de Wright
(Wright Stain, Sigma, St. Louis, Missouri, USA), para avaliar a morfologia das células
sanguíneas e efetuar a contagem das diferentes populações de leucócitos (93).

Para a contagem microscópica de reticulócitos recorreu-se à técnica de coloração
vital com a solução de azul-de-metileno novo (Reticulocyte Stain, Sigma). Obtida a
percentagem de reticulócitos e sabendo o valor de eritrócitos (×1012 /L), foi calculado o
valor absoluto de reticulócitos (×109 /L). O índice de produção reticulocitária (IPR) foi
calculado pela seguinte fórmula (94):

IPR =

% Reticulócitos
Hematócrito (L/L)
×
Tempo maturação (dias)
0,45 (L/L)

A avaliação do IPR é importante, já que indica a capacidade de produção de
reticulócitos pela medula óssea, corrigindo o valor de reticulócitos para o grau de anemia.
De facto, perante uma estimulação eritropoiética, em resposta a uma anemia, observa-se
um aumento do número de reticulócitos imaturos libertados pela medula óssea e,
consequentemente, um tempo de maturação dos reticulócitos na circulação sanguínea
superior ao normal. Deste modo, para além de se considerar no cálculo do IPR o valor do
hematócrito, relacionado com o grau de anemia, considera-se, também, o tempo de
maturação dos reticulócitos na circulação sanguínea (Tabela 3) (94).
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Tabela 3: Tempo de maturação dos reticulócitos na circulação
sanguínea, de acordo com o valor do hematócrito (94)

Hematócrito (L/L)

Tempo de maturação
na circulação (dias)

> 0,35

1,0

0,35 – 0,25

1,5

0,25 – 0,15

2,0

˂ 0,15

2,5

3.2.2.2. Hemoglobina ligada à membrana
Para avaliação da hemoglobina ligada à membrana (HbLM), procedeu-se ao
isolamento dos eritrócitos, à sua hemólise e à separação das suas membranas.

Isolamento de eritrócitos
Neste estudo utilizou-se um método de isolamento de eritrócitos que, para além de
permitir uma elevada recuperação dos eritrócitos, importante para a determinação da
HbLM, permite também uma boa separação dos leucócitos.
Os eritrócitos separados do plasma, após centrifugação do sangue, foram
submetidos a um processo de separação em gradiente descontínuo de densidade dupla,
que utiliza dois meios de densidade diferente (Histopaque 1,119 e Histopaque 1,077,
Sigma), de modo a isolar os eritrócitos dos leucócitos.
Num tubo de plástico adicionou-se Histopaque 1,119 (meio de densidade superior)
e sobre este igual volume de Histopaque 1,077 (meio de densidade inferior) e, por fim,
adicionou-se o concentrado de eritrócitos. Após centrifugação (700 xg, 30 minutos,
temperatura ambiente) obteve-se uma camada de eritrócitos no fundo do tubo,
perfeitamente isolada da camada dos granulócitos e dos mononucleares. Os eritrócitos
foram transferidos para tubos de centrífuga, procedendo-se a duas lavagens com soro
fisiológico a 4ºC, nas mesmas condições (400 xg, 7 minutos, 4ºC). Após a última
centrifugação, rejeitou-se o sobrenadante e prepararam-se alíquotas dos eritrócitos
lavados, que foram congeladas a -80ºC, até à preparação das membranas eritrocitárias.
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Preparação das membranas eritrocitárias
Para obtenção de membranas eritrocitárias submeteram-se os eritrócitos lavados a
uma hemólise hipotónica, de acordo com o método de Dodge (95). Para isso, preparouse a solução de hemólise, por adição de fluoreto de fenilmetilsulfonil (Sigma) na
concentração final de 0,1 mM a tampão fosfato 5 mM a pH 8,0, também conhecido por
tampão de Dodge. Os eritrócitos, previamente descongelados, foram ressuspendidos na
solução de hemólise e, de seguida, imergiram-se os tubos com o hemolisado em gelo
durante 10 minutos. O fluoreto de fenilmetilsulfonil permite a inibição das proteases
durante o processo de hemólise. De seguida, procedeu-se à separação das membranas
por centrifugação (2860 xg, 10 minutos, 4ºC; centrífuga 3K18, Sigma) e rejeitou-se o
sobrenadante. Repetiu-se este procedimento com a solução de hemólise contendo
fluoreto de fenilmetilsulfonil. Posteriormente, as membranas foram lavadas 4 vezes com
tampão fosfato 5 mM a pH 8,0, e centrifugadas nas mesmas condições, para eliminação
da hemoglobina livre. Após a última centrifugação rejeitou-se o sobrenadante e
homogeneizou-se a suspensão de membranas eritrocitárias obtida, que foi dividida em
alíquotas e congelada a -80°C.

Determinação da concentração proteica da suspensão de membranas
A determinação da concentração proteica da suspensão de membranas
eritrocitárias foi efetuada segundo o método de Bradford (96), modificado para
microtécnica.
Traçou-se uma curva padrão, utilizando padrões de albumina bovina sérica com
concentração conhecida, para determinação da concentração proteica das amostras, por
interpolação na curva padrão.
Previamente, procedeu-se à preparação do reagente de Bradford por dissolução de
100 mg de Coomassie Brilliant Blue G-250 (Sigma) em 50 mL de etanol a 95% (Merck),
seguida da adição de 100 mL de H3PO4 a 85% (Merck) e, por fim, perfez-se os 1000 mL
de solução com água destilada. A solução preparada foi deixada over-night, tendo sido
filtrada antes de cada utilização.
Para a execução da técnica adicionaram-se na microplaca os padrões de albumina
bovina sérica e as amostras previamente diluídas em tampão fosfato 5 mM a pH 8,0; de
seguida, adicionou-se o reagente de Bradford a todos os padrões e às amostras. Da
ligação do Coomassie Brilliant Blue G-250 às proteínas resulta um composto corado, cuja
absorvância foi lida a um comprimento de onda de 595 nm (PowerWave XS, BioTek,
Vermont, USA).
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Determinação da percentagem de hemoglobina ligada à membrana
A suspensão de membranas eritrocitárias foi adicionada a Triton X-100 (Sigma) a
5% em tampão fosfato 5 mM a pH 8,0, um detergente aniónico que desencadeia a
dissociação das proteínas da membrana eritrocitária. A leitura da absorvância foi
efetuada a 415 nm e a 700 nm (PowerWave XS). Ao valor de absorvância lido a 415 nm,
comprimento de onda de absorção máxima da hemoglobina, foi subtraído o valor de
absorvância lido a 700 nm, correspondente ao background. Os valores de absorvância
obtidos e a concentração proteica, de cada amostra, foram utilizados para calcular a
percentagem de hemoglobina ligada à membrana, de acordo com a seguinte fórmula:
% HbLM = (Absorvância 415 nm − Absorvância 700 nm ) ⁄ Concentração proteica

3.2.2.3. Estudo do perfil da proteína banda 3 por Western Blotting
Para o estudo do perfil da proteína banda 3 da membrana eritrocitária por Western
Blotting recorreu-se à eletroforese das proteínas da membrana em gel de poliacrilamida e
dodecilsulfato de sódio (sodium dodecyl sulfate-polycrylamide gel electrophoresis – SDSPAGE), seguida de immunoblotting para a proteína banda 3.

Preparação da amostra
Para realizar o estudo do perfil da proteína banda 3 é necessário conhecer a
concentração proteica de cada uma das suspensões de membranas eritrocitárias,
determinada pelo método de Bradford.
Uma vez conhecida a concentração proteica, foi preparada uma suspensão de 100
µL, com uma concentração final de 1 µg/µL. Para isso, procedeu-se à descongelação a
4ºC de uma alíquota de suspensão de membranas eritrocitárias; após homogeneização,
pipetou-se o volume correspondente a 100 µg de proteínas. A este volume adicionaramse 50 µL de tampão de solubilização [Tris HCl 0,125 M a pH 6,8 (Merck), 4% de
dodecilsulfato de sódio (Sigma), 20% de glicerol (Merck), 10% de 2-mercaptoetanol
(Sigma), água destilada e 0,1% de azul de bromofenol] e perfez-se, se necessário, o
volume final de 100 µL com tampão fosfato 5 mM a pH 8,0.
O detergente aniónico dodecilsulfato de sódio (sodium dodecyl sulfate – SDS)
desnatura as proteínas e confere-lhes carga negativa (97). O 2-mercaptoetanol, um
agente redutor das pontes de dissulfeto das proteínas, permite separar as cadeias
polipeptídicas com carga negativa em função do seu peso molecular.
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A suspensão obtida, devidamente homogeneizada, foi aquecida a 100ºC durante 5
minutos, para finalizar a desnaturação proteica.

Eletroforese das proteínas por SDS-PAGE
A eletroforese em gel de poliacrilamida utiliza como meio de suporte monómeros de
acrilamida, que na presença de bis-acrilamida (N,N'-metilenobisacrilamida) são capazes
de polimerizar, formando longas cadeias covalentemente ligadas entre si por cross-linking
(ligações cruzadas).
O sistema de SDS-PAGE utilizado no estudo do perfil da banda 3 foi o sistema
eletroforético descontínuo, uma modificação do sistema de eletroforese efetuada por
Laemmli em 1970 (98). Este sistema integra dois tipos de géis de diferentes porosidades:
o stacking gel ou gel de topo, com aproximadamente 2 cm de altura, sobre o qual são
aplicadas as amostras; e o running gel, que constitui a maior parte do meio de suporte e
apresenta uma porosidade menor que a do stacking gel.
Iniciou-se a preparação dos géis pela montagem do suporte vertical (Mini-Protean®
Tetra Cell, Bio-Rad Laboratories, Inc., Amadora, Portugal). Numa primeira fase, foi
preparada uma solução de poliacrilamida a 9% para o running gel, com a seguinte
constituição: água destilada, solução de acrilamida/bis-acrilamida (30/0,8; Sigma),
tampão Tris 0,5 M a pH 6,8 (Merck), 10% de SDS (Sigma), 10% de persulfato de amónio
(PSA; Merck) e N,N,N'N'-tetrametiletilenodiamina (TEMED; Alfa Aesar, Thermo Fisher
Scientific, Heysham, UK).
O PSA e o TEMED foram adicionados à solução polimerizante imediatamente antes
de esta ser colocada entre as duas placas de vidro onde ocorrera a polimerização do gel.
A polimerização da poliacrilamida consiste numa reação em cadeia de radicais livres que
é iniciada pela adição PSA e catalisada pela amina quaternária TEMED.
Uma solução saturada de butanol em água foi colocada entre as duas placas de
vidro e sobre a solução polimerizante, de modo a evitar o contacto direto do gel com o ar
(a polimerização da poliacrilamida é inibida na presença de oxigénio) e para impedir a
formação de um menisco convexo à superfície do gel (a sua formação levaria à distorção
das bandas durante a corrida eletroforética).
A polimerização do running gel ocorreu num período de aproximadamente 30
minutos. Uma vez terminada a polimerização, a solução saturada de butanol em água foi
rejeitada e o topo do gel foi lavado cuidadosamente com água destilada.
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Numa segunda fase foi, preparada uma solução de poliacrilamida a 4,5% para o
stacking gel, com a seguinte constituição: água destilada, solução de acrilamida/bisacrilamida (30/0,8), tampão Tris 1,5 M a pH 8,8, 10% de SDS, 10% de PSA e TEMED.
Esta solução foi colocada de imediato, pelas razões acima referidas, entre as duas
placas de vidro e sobre o running gel e, logo de seguida, introduziu-se cuidadosamente
um pente (Mini-Protean® Tetra Cell) que permitiu a formação dos 10 poços onde foram
posteriormente colocadas as amostras.
A polimerização do stacking gel ocorreu num período de aproximadamente 15
minutos.
Terminada a polimerização do stacking gel adaptou-se o suporte vertical com o gel
à respetiva tina de eletroforese (Mini-Protean® Tetra Cell). Adicionou-se o tampão de
migração (tank buffer) nos compartimentos da tina de eletroforese, o qual permite a
passagem da corrente elétrica entre os dois elétrodos da tina. O tampão de migração
apresentava a seguinte constituição: tampão Tris HCl 0,025 M a pH 8,3 (Merck), glicina
0,192 M (Merck) e 0,1% de SDS (Sigma).
Uma vez imerso o gel em tampão de migração, foi retirado o pente e aplicadas as
amostras em cada poço do gel, bem como um padrão de pesos moleculares (Broad
Range Markers: sc-2361, Santa Cruz Biotechnology, Inc., Dallas, USA). O padrão de
pesos moleculares é utilizado para conhecer o peso molecular das proteínas em estudo.
Este padrão apresenta-se corado com azul de bromofenol, o que permite controlar a
migração das proteínas no gel de eletroforese, por visualização de uma linha azul, bem
como confirmar posteriormente a eficiência da transferência das proteínas do gel para a
membrana de nitrocelulose no Western Blotting.
Depois de aplicadas todas as amostras e o padrão de pesos moleculares, a tina de
eletroforese foi ligada à fonte de energia (PowerPac™ Basic Power Supply, Bio-Rad
Laboratories, Inc.), aplicando-se inicialmente uma corrente de 80 V, até o marcador de
corrida azul de bromofenol passar o limite entre os dois géis, ou seja, entrar no running
gel, e depois uma corrente de 160 V, até ao final da migração.
Terminada a migração eletroforética, preparou-se o gel para a transferência
eletroforética das proteínas para uma membrana de nitrocelulose.

Transferência eletroforética de proteínas
Para a transferência das proteínas do gel de poliacrilamida para a membrana de
nitrocelulose (99), utilizou-se uma tina de transferência (Mini Trans-Blot® Module, Bio-Rad
Laboratories, Inc.) e o tampão de transferência com a seguinte constituição: tampão Tris

43

Capítulo 3 – Materiais e Métodos

0,025 M a pH 8,3 (Merck), glicina 0,192 M (Merck) e 20% de metanol (Merck). A
transferência decorreu durante 2 horas, a uma corrente constante de 200 mA.
Concluída a transferência de proteínas (evidenciada pela completa ausência de
azul de bromofenol no gel), procedeu-se ao bloqueio de locais reativos adicionais da
nitrocelulose, de modo a prevenir ligações não específicas. Para isso, imergiu-se a
nitrocelulose numa solução a 5% de leite magro em pó em tampão fosfato salino
(phosphate buffered saline – PBS) a pH 7,0 contendo 0,1% de Triton X-100, durante uma
hora e meia, com agitação suave e à temperatura ambiente. A nitrocelulose foi, de
seguida, lavada duas vezes com solução de PBS a pH 7,0 contendo 0,1% de Triton X100, durante 10 minutos, com agitação suave e à temperatura ambiente.

Western Blotting para deteção da proteína banda 3
Para efetuar a deteção da proteína banda 3, a nitrocelulose foi incubada com dois
anticorpos.
Na primeira incubação utilizou-se um anticorpo monoclonal anti-banda 3 humana,
do tipo IgG, produzido no rato (Monoclonal Anti-Human Band 3, Sigma). Este anticorpo
reconhece a banda 3, de 90 a 100 kDa, bem como os fragmentos proteolíticos, que
migram nas regiões de 55-60, 38-42 e 21-26 kDa, também designados por fragmentos
60, 40 e 20 kDa, respetivamente. Os fragmentos proteolíticos 20 e 40 kDa resultam da
clivagem da banda 3 em pontos pertencentes ao domínio citoplasmático, enquanto o
local de clivagem do fragmento de 60 kDa se encontra na superfície externa da
membrana do eritrócito. A proteólise da banda 3 pode revelar-se pela deteção das
bandas 60, 40 e 20 kDa e a agregação da banda 3 pelo aparecimento de bandas de peso
molecular superior ao seu.
Para a incubação da nitrocelulose com o anticorpo anti-banda 3, preparou-se uma
diluição do anticorpo a 1/3000 em PBS a pH 7,0, contendo 0,5% de leite magro em pó e
0,1% de Triton X-100. A incubação processou-se over-night, com agitação suave e a 4ºC.
Seguidamente, lavou-se a nitrocelulose, três vezes, com PBS a pH 7,0 contendo 0,1% de
Triton X-100, durante 10 minutos, com agitação suave e à temperatura ambiente, para
remover o anticorpo não ligado.
Na segunda incubação foi utilizado um anticorpo anti-IgG de rato, produzido no
coelho e conjugado com a peroxidase [Anti-Mouse IgG (whole molecule) – Peroxidase,
Sigma]. Para a incubação, preparou-se uma diluição do anticorpo a 1/300 em PBS a pH
7,0, contendo 0,5% de leite em pó e 0,1% de Triton-X 100; a incubação decorreu durante
uma hora, com agitação suave e à temperatura ambiente. No final, a nitrocelulose foi
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lavada duas vezes com PBS a pH 7,0 contendo 0,1% de Triton X-100, durante 10
minutos, com agitação suave e à temperatura ambiente e, seguidamente, duas vezes
com PBS a pH 7,0, durante 10 minutos, com agitação suave e à temperatura ambiente.

Para a revelação imergiu-se a nitrocelulose numa solução filtrada, de preparação
recente, contendo 99 mL de PBS a pH 7,0 e 1 mL de uma solução a 5% de 4-cloro-1naftol (Sigma) em etanol absoluto (AppliChem, St. Louis, Missouri, USA); adicionou-se
peróxido de hidrogénio a 30% (Merck) a esta solução, desenvolvendo-se bandas bem
visíveis de cor escura. Para terminar o processo de revelação, a nitrocelulose foi lavada
com água destilada e secada entre duas folhas de papel de filtro.

Quantificação por densitometria
A aquisição da imagem do perfil da proteína banda 3 – agregados de elevado peso
molecular (AgEPM), monómeros de banda 3 e fragmentos proteolíticos – foi realizada
num densitómetro (ChemiDoc™ Touch Imaging System, Bio-Rad Laboratories, Inc.). A
quantificação relativa das diferentes bandas foi efetuada informaticamente através do
software Image Lab (Image LabTM Software Version 5.2.1 for Windows, Bio-Rad
Laboratories, Inc.). Este software permitiu realizar a integração das áreas do espectro
obtido, de forma a avaliar a relação percentual das diferentes bandas (Figura 12).

Figura 12: (A) Immunoblotting da proteína banda 3. (B) Espectro do perfil da proteína banda
3, quantificado por densitometria (AgEPM, agregados de elevado peso molecular).
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3.2.2.4. Determinação da peroxidação lipídica
A peroxidação lipídica na membrana eritrocitária foi determinada pelo método do
ácido tiobarbitúrico (thiobarbituric acid – TBA) (100), com modificações para microtécnica.
Este método consiste na quantificação do MDA, um dos produtos finais mais importantes
resultante da decomposição de ácidos gordos poli-insaturados. A pH baixo e a elevadas
temperaturas, a molécula de MDA rapidamente reage com duas moléculas de TBA, com
produção de um pigmento rosa.
O teste do TBA não é específico para o MDA, reagindo com vários compostos,
como açúcares, aminoácidos, proteínas, aminas e bilirrubina; por isso, é também
designado de teste das substâncias que reagem com o ácido tiobarbitúrico (thiobarbituric
acid reactive substances – TBARS) (43).
Após homogeneização, adicionaram-se 50 µL da suspensão de membranas
eritrocitárias a 180 µL de H3PO4 a 1% (Merck) e 60 µL de TBA a 0,6% (Sigma). A
suspensão foi incubada a 100ºC durante 45 minutos e arrefecida em gelo por
aproximadamente 10 minutos; adicionaram-se 240 µL de n-butanol (Alfa Aesar) à
suspensão, que foi devidamente homogeneizada. A camada do n-butanol (camada
orgânica) foi separada da camada aquosa por centrifugação (1000 xg, 2 minutos;
Centrifuge, Citomed, Lisboa, Portugal), tendo sido, assim, extraído o MDA.
Os valores de absorvância do complexo TBA-MDA foram lidos a 535 nm e o valor
da absorvância não específica a 520 nm (PowerWave XS). Ao valor de absorvância lido a
535 nm foi subtraído o valor de absorvância lido a 520 nm. Com o valor obtido e a
concentração proteica, de cada amostra, foi calculada a razão MDA/concentração de
proteínas.

3.2.2.5. Determinação da concentração de eritropoietina
A determinação quantitativa da concentração da eritropoietina humana, no plasma,
foi efetuada por ensaio de imunoadsorção enzimática (enzyme-linked immunosorbent
assay – ELISA) [eBioscience® Human Erythropoietin Platinum ELISA (Short Incubation),
Bender MedSystems GmbH, Vienna, Austria].
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3.2.3. Estudo bioquímico
3.2.3.1. Marcadores de inflamação
A Proteína C-reativa foi determinada, no soro, por imunoturbidimetria (Cobas
Integra® 400 Plus).
A determinação quantitativa da concentração de IL-6, no plasma, foi efetuada por
ELISA (Quantikine® ELISA Human IL-6 Immunoassay, R&D Systems Inc.).

3.2.3.2. Marcadores do metabolismo do ferro
O ferro foi determinado, no soro, por espetrofotometria (Cobas Integra® 400 Plus) e
a ferritina e transferrina foram determinadas, no soro, por imunoturbidimetria (Cobas
Integra® 400 Plus). A saturação da transferrina foi determinada pela seguinte fórmula
(101):

Saturação da transferrina (%) =

70,9 × Ferro (µg/dL)
Transferrina (mg/dL)

A determinação quantitativa da concentração dos recetores solúveis da transferrina,
no plasma, foi efetuada por ELISA (Quantikine® IVD® Soluble Transferrin Receptor
ELISA, R&D Systems Inc., Minneapolis, USA).
A determinação quantitativa da concentração de hepcidina, no plasma, foi efetuada
por ELISA (Quantikine® ELISA Human Hepcidin Immunoassay, R&D Systems Inc.).

3.2.3.3. Parâmetros do perfil lipídico
Para o estudo do perfil lipídico foi efetuada a determinação espetrofotométrica do
colesterol total, colesterol HDL (HDLc) e triglicerídeos, no soro (Cobas Integra® 400 Plus,
Roche Diagnostics Ltd., Rotkreuz, Switzerland). O colesterol da LDL (LDLc) foi
determinado por cálculo, através da fórmula de Friedewald, introduzida por Friedewald et
al. em 1972 (102):

LDLc (mg/dL) = Colesterol total (md/dL) − HDLc (mg/dL) −

Triglicerídeos (mg/dL)
5

Foram, ainda, calculados os valores para o índice aterogénico [índice aterogénico =
Colesterol total (mg/dL)⁄HDLc (mg/dL)], razão colesterol total/HDLc e razão LDL/HDLc.
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3.2.3.4. Outros parâmetros bioquímicos
A glicose e o ácido úrico foram determinados, no soro, por espetrofotometria
(Cobas Integra® 400 Plus).
A insulina foi determinada, no soro, por eletroquimioluminescência (Elecsys® 2010,
Roche Diagnostics Ltd., Rotkreuz, Switzerland).
Foi ainda avaliada a resistência à insulina, através do modelo de avaliação
homeostática - resistência à insulina (homeostatic model assessment – insulin resistance
– HOMA-IR), determinado com recurso à seguinte fórmula, inicialmente descrita por
Matthews et al. (103):

HOMAIR =

Insulina (µU/dL) × Glicose (mmol/L)
22,5

3.3. Análise estatística
Para a análise estatística, foi utilizado o Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS, versão 22.0 para Windows; SPSS Inc., Chicago, IL, USA).
A normalidade das variáveis foi avaliada utilizando o teste de Kolmogorov-Smirnov.
No caso de variáveis paramétricas, os resultados são expressos como média  desvio
padrão; para as variáveis não paramétricas, os resultados são expressos como mediana
(intervalo interquartil).
Para a comparação dos dados antes e após a cirurgia de banda gástrica, foi
utilizado o teste t de Student para amostras emparelhadas, no caso de variáveis
paramétricas, e o teste de Wilcoxon, para variáveis não paramétricas. A análise de
correlação foi realizada calculando o coeficiente de correlação de Pearson (distribuição
Gaussiana) ou o coeficiente de correlação de Spearman (distribuição não Gaussiana), de
acordo com a distribuição das variáveis. Os resultados foram aceites como
estatisticamente significativos para um valor de P ˂ 0,05.
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Neste estudo foram realizadas diferentes avaliações hematológicas e bioquímicas,
em 20 indivíduos obesos, antes da realização da cirurgia de banda gástrica por
laparoscopia e 13 meses (12,80 ± 0,95) após a intervenção. Foram analisados os valores
obtidos antes (T0) e após (T1) a cirurgia; foram, ainda, calculadas, para os dados
antropométricos estudado, as variações () observadas.
Dos 20 indivíduos obesos (34,16 ˂ IMC ˂ 48,01 kg/m2) submetidos a cirurgia de
banda gástrica, 5% apresentavam obesidade grau I, 60% obesidade grau II e 35%
obesidade grau III; 65% dos doentes apresentavam uma ou mais comorbilidades, que
incluíam hipertensão arterial (55%), dislipidemia (40%) e diabetes mellitus tipo 2 (10%).

Na Tabela 4 apresentam-se os dados antropométricos, antes e 13 meses após a
cirurgia de banda gástrica. Após o período de follow-up, observou-se uma diminuição
significativa nos valores do peso, IMC, perímetro da cintura, razão perímetro da
cintura/altura, perímetro da anca e razão perímetro da cintura/perímetro da anca.
Em média, os doentes apresentaram uma redução de 5,2 kg/m2 do IMC; após 13
meses da cirurgia de banda gástrica, 15% apresentavam pré-obesidade, 45% obesidade
grau I, 35% obesidade grau II e 5% obesidade grau III.

Na Tabela 5 são apresentados os resultados relativos ao hemograma e aos
indicadores eritropoiéticos, antes e 13 meses após a cirurgia de banda gástrica.
Verificou-se uma diminuição significativa nos valores de eritrócitos, hemoglobina e
hematócrito, bem como uma diminuição do RDW (P = 0,050), e um aumento significativo
nos valores dos índices hematimétricos. Relativamente ao leucograma, observou-se uma
diminuição significativa nos valores de leucócitos totais, bem como de neutrófilos,
eosinófilos, linfócitos e monócitos. O valor de plaquetas apresentou, também, uma
diminuição significativa.
Não se observaram alterações significativas nos valores de reticulócitos e IPR; os
níveis de eritropoietina aumentaram significativamente.
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Tabela 4: Dados antropométricos, antes (T0) e 13 meses após (T1) a cirurgia de banda gástrica, em indivíduos obesos

T0
(n=20)

T1
(n=20)

Valor de P

∆ / Intervalo

100,59 ± 11,04

87,05 ± 11,29

˂ 0,001

-13,54 ± 8,23 / -34,30 – -1,15

39,44 ± 2,92

34,23 ± 4,34

˂ 0,001

-5,20 ± 2,91 / -12,60 – -0,45

Perímetro da cintura (cm);
(n=19)

115,00 (111,00 – 120,00)

101,00 (98,00 – 105,00)

˂ 0,001

-15,00 (-21,00 – -9,00) / -28,00 – 2,00

Perímetro da cintura/altura;
(n=19)

0,73 ± 0,05

0,64 ± 0,06

0,001

-0,09 ± 0,05 / -0,16 – 0,01

125,24 ± 11,58

115,53 ± 9,84

0,006

-9,71 ± 9,26 / -30,00 – 13,00

0,93 (0,89 – 0,96)

0,89 (0,84 – 0,93)

0,009

-0,05 (-0,07 – 0,00) / -0,28 – 0,05

Peso (kg)
IMC

(kg/m2)

Perímetro da anca (cm);
(n=17)
Perímetro da cintura/
perímetro da anca;
(n=17)
IMC, índice de massa corporal.

Os resultados são apresentados como média ± desvio padrão ou mediana (intervalo interquartil).
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Tabela 5: Hemograma e indicadores eritropoiéticos, antes (T0) e 13 meses após (T1) a cirurgia de banda
gástrica, em indivíduos obesos

T0
(n=20)

T1
(n=20)

Valor de P

Eritrócitos (x1012/L)

4,94 (4,81 – 5,18)

4,25 (4,09 – 4,45)

˂ 0,001

Hemoglobina (g/dL)

14,35 ± 1,13

12,99 ± 1,00

˂ 0,001

Hematócrito (%)

43,62 ± 2,87

38,24 ± 3,56

˂ 0,001

VGM (fL)

86,63 ± 5,13

88,55 ± 4,71

0,005

HGM (pg)

28,48 ± 1,66

30,13 ± 1,65

˂ 0,001

CHGM (g/dL)

32,90 ± 1,21

34,02 ± 1,09

0,004

RDW (%)

13,50 ± 0,90

13,12 ± 0,91

0,050

Reticulócitos (%); (n=16)

0,99 ± 0,21

1,18 ± 0,25

0,067

50,60 ± 12,89

50,79 ± 11,24

0,966

0,96 ± 0,23

0,96 ± 0,26

0,966

7,68 (6,78 – 8,61)

5,75 (5,25 – 6,63)

˂ 0,001

Neutrófilos (x109/L)

4,55 (3,73 – 5,35)

3,27 (3,08 – 4,14)

˂ 0,001

Eosinófilos (x109/L)

0,20 (0,10 – 0,20)

0,11 (0,05 – 0,16)

0,005

Basófilos (x109/L)

0,05 (0,00 – 0,10)

0,02 (0,00 – 0,07)

0,308

Linfócitos (x109/L)

2,45 (2,20 – 2,70)

1,98 (1,69 – 2,09)

˂ 0,001

Monócitos (x109/L)

0,40 ± 0,11

0,27 ± 0,07

˂ 0,001

291,65 ± 58,09

264,95 ± 71,46

0,017

5,20 (2,50 – 6,16)

5,43 (3,22 – 7,85)

0,005

Reticulócitos (x109/L); (n=16)
IPR; (n=16)
Leucócitos (x109/L)

Plaquetas (x109/L)

Eritropoietina (mUI/mL)

VGM, volume globular médio; HGM, hemoglobina globular média; CHGM, concentração de hemoglobina
globular média; RDW, coeficiente de variação eritrocitário; IPR, índice de produção reticulocitária.
Os resultados são apresentados como média ± desvio padrão ou mediana (intervalo interquartil).
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Relativamente ao metabolismo do ferro (Tabela 6), observou-se uma diminuição
significativa nos valores de ferritina e de hepcidina. Os valores de ferro e de percentagem
de saturação da transferrina apresentaram uma tendência para diminuir (P = 0,095 e
P = 0,079, respetivamente).

Os marcadores de inflamação (Tabela 6), PCR e IL-6, apresentaram uma
diminuição significativa.
Tabela 6: Marcadores do metabolismo do ferro e de inflamação, antes (T0) e 13 meses após (T1) a cirurgia
de banda gástrica, em indivíduos obesos

T0
(n=20)

T1
(n=20)

103,25 ± 37,54

88,25 ± 33,16

0,095

274,75 (240,48 – 326,43)

268,70 (233,80 – 333,98)

0,911

27,87 (22,64 – 33,36)

21,06 (14,15 – 31,38)

0,079

sTfR (nmol/L)

19,03 (14,36 – 26,21)

17,72 (13,02 – 25,76)

0,313

Ferritina (µg/L)

164,89 ± 95,80

119,38 ± 84,43

54,04 (27,59 – 65,70)

23,11 (6,66 – 32,86)

0,001

PCR (mg/dL)

0,66 (0,32 – 1,02)

0,30 (0,12 – 0,48)

0,001

IL-6 (pg/mL)

2,71 (1,69 – 4,68)

1,60 (1,00 – 2,72)

0,001

Ferro (µg/dL)
Transferrina (mg/dL)
Saturação da
transferrina (%)

Hepcidina (ng/mL)

Valor de P

˂ 0,001

sTfR, recetores solúveis de transferrina; PCR, proteína C-reativa; IL, interleucina.
Os resultados são apresentados como média ± desvio padrão ou mediana (intervalo interquartil).

A avaliação dos marcadores de lesão oxidativa nos eritrócitos (Tabela 7) evidenciou
uma diminuição significativa da peroxidação lipídica na membrana eritrocitária, bem como
uma alteração do perfil da proteína banda 3, com diminuição dos AgEPM (P = 0,053) e
aumento significativo dos fragmentos proteolíticos totais (Figura 13).
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Tabela 7: Marcadores de lesão oxidativa no eritrócito, antes (T0) e 13 meses após (T1) a cirurgia de banda
gástrica, em indivíduos obesos

HbLM (% x 10–4)

T0
(n=19)

T1
(n=19)

140,53 ± 25,41

136,53 ± 20,88

0,470

23,89 (21,09 – 26,09)

22,09 (18,42 – 25,12)

0,053

51,68 ± 3,20

50,25 ± 4,54

0,196

26,04 (21,82 – 28,05)

28,86 (23,34 – 32,33)

0,044

1,93 ± 0,81

0,99 ± 0,29

Valor de P

Perfil da proteína banda 3:
AgEPM (%)
Monómeros banda 3 (%)
Total de fragmentos
proteolíticos (%)

Peroxidação lipídica (MDA/
concentração proteica) x 10–3]

˂ 0,001

HbLM, hemoglobina ligada à membrana; AgEPM, agregados de elevado peso molecular; MDA,
malondialdeído.
Os resultados são apresentados como média ± desvio padrão ou mediana (intervalo interquartil).

Figura 13: Immunoblotting ilustrativo do perfil da proteína banda 3
antes (T0) e após (T1) cirurgia de banda gástrica. Os anticorpos
monoclonais anti-banda 3 reconhecem a proteína banda 3, de 90 a
100 kDa, bem como os seus agregados de elevado peso molecular
(AgEPM) e fragmentos proteolíticos (60, 40 e 20 kDa).
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O estudo bioquímico (Tabela 8) incluiu a avaliação do perfil lipídico, em que se
observou uma diminuição significativa nos valores de triglicerídeos, índice aterogénico,
razão LDLc/HDLc e razão triglicerídeos/HDLc, e, ainda, um aumento significativo do
HDLc. Ao T1, registou-se, também, uma diminuição significativa nos valores de glicose,
insulina e HOMA-IR, bem como nos níveis de ácido úrico.
Tabela 8: Estudo bioquímico, antes (T0) e 13 meses após (T1) a cirurgia de banda gástrica, em indivíduos
obesos

T0
(n=20)

T1
(n=20)

198,20 ± 38,32

201,45 ± 39,18

HDLc (mg/dL)

34,95 ± 8,21

49,00 ± 9,47

LDLc (mg/dL)

129,75 ± 33,98

129,09 ± 35,36

159,50 (115,25 – 201,00)

117,50 (84,25 – 138,25)

˂ 0,001

Índice aterogénico

5,89 (4,77 – 6,86)

3,81 (3,42 – 5,30)

˂ 0,001

LDLc/HDLc

3,73 (3,02 – 4,38)

2,30 (1,95 – 3,66)

0,001

Triglicerídeos/HDLc

4,90 (2,95 – 7,08)

2,50 (1,76 – 3,03)

˂ 0,001

Glicose (mg/dL)

106,90 ± 22,09

97,55 ± 8,00

0,031

Insulina (µU/mL)

12,00 (9,50 – 21,70)

9,15 (7,33 – 12,63)

0,019

3,20 (2,12 – 6,37)

2,17 (1,70 – 2,98)

0,015

6,15 ± 1,97

4,75 ± 1,28

0,009

Colesterol total (mg/dL)

Triglicerídeos (mg/dL)

HOMA-IR

Ácido úrico (mg/dL)

Valor de P
0,717
˂ 0,001
0,935

HDLc, colesterol de lipoproteínas de alta densidade; LDLc, colesterol de lipoproteínas de baixa densidade;
HOMA-IR, modelo de avaliação homeostática - resistência à insulina.
Os resultados são apresentados como média ± desvio padrão ou mediana (intervalo interquartil).

54

Mestrado em Análises Clínicas

As correlações entre os parâmetros analisados foram estudadas quer ao T0, quer
ao T1.
Ao T0, observou-se que a IL-6 se correlacionava significativa e positivamente com a
PCR (Figura 14 - A) e negativamente com a concentração de hemoglobina (Figura 14 - B)
e com a CHGM (Figura 14 - C), bem como com o ferro sérico (Figura 14 - D).

Figura 14: Correlação da interleucina (IL)-6 com a (A) proteína C-reativa (PCR), com a (B) concentração
de hemoglobina, com a (C) concentração de hemoglobina globular média (CHGM) e com o (D) ferro
sérico, antes da cirurgia de banda gástrica, em indivíduos obesos.
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Observou-se, ainda, ao T0, que a hepcidina se correlacionava significativa e
negativamente com a eritropoietina (Figura 15 - A) e com a transferrina (Figura 15 - B), e
positivamente com a ferritina (Figura 15 - C).

Figura 15: Correlação da hepcidina com a (A) eritropoietina, com a (B) transferrina e com a (C) ferritina,
antes da cirurgia de banda gástrica, em indivíduos obesos.
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Ao T0 observou-se, também, uma correlação significativa e positiva da CHGM com
o ferro (Figura 16 - A) e com a saturação da transferrina (Figura 16 - B).

Figura 16: Correlação da concentração de hemoglobina globular média (CHGM) com o (A) ferro e com a
(B) saturação da transferrina, antes da cirurgia de banda gástrica, em indivíduos obesos.

As correlações observadas antes da cirurgia de banda gástrica não foram
observadas após 13 meses de follow-up.

No entanto, observou-se uma correlação significativa e positiva entre a variação do
IMC e a variação do HOMA-IR (Figura 17).

Figura 17: Correlação da variação (∆) do índice de massa
corporal (IMC) com a variação do modelo de avaliação
homeostática - resistência à insulina (HOMA-IR).
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CAPÍTULO 5 – DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
As cirurgias de banda gástrica têm sido alvo de intenso estudo nos últimos anos,
dada a elevada e crescente prevalência da obesidade. Alguns estudos de follow-up de
indivíduos obesos submetidos a cirurgia de banda gástrica têm demonstrado que esta
intervenção induz perdas de peso significativas e sustentadas ao longo do tempo (86,
104, 105), nomeadamente após cirurgia de banda gástrica por laparoscopia (89, 101,
106).
Os resultados do presente estudo confirmam o efeito significativo da cirurgia de
banda gástrica por laparoscopia na perda de peso, tendo-se observado uma diminuição
significativa do IMC, bem como do perímetro da cintura, da razão perímetro da
cintura/altura, do perímetro da anca e da razão perímetro da cintura/perímetro da anca;
bons indicadores da redução do risco cardiovascular associado à redução na obesidade
visceral. Efetivamente, a distribuição do perfil de obesidade, grau I, II e III (5, 60 e 35%,
respetivamente), antes da cirurgia de banda gástrica apresentou uma modificação
favorável 13 meses após a intervenção cirúrgica (pré-obesidade, 15%; grau I, 45%; grau
II, 35% e grau III, 5%).

O tecido adiposo é um órgão endócrino dinâmico, produtor de múltiplas substâncias
bioativas, que contribuem para o estado de inflamação de baixo grau que caracteriza a
obesidade. A vascularização do tecido adiposo torna-se insuficiente para a extensão
deste tecido, na obesidade e, portanto, a hipoxia pode ser também um fator crítico no
desenvolvimento do processo inflamatório (7).

Os mecanismos patofisiológicos que ligam a obesidade a níveis de PCR elevados
têm sido objeto de estudo (107). Um dos mecanismos propostos é que o tecido adiposo
modula os níveis de PCR, através da produção de citocinas pró-inflamatórias, como a
IL-6, que estimulam a produção hepática de PCR (31). Outro mecanismo, proposto por
Anty et al., refere a produção de PCR pelo próprio tecido adiposo; estes autores
verificaram que os níveis de mRNA da PCR, no tecido adiposo de indivíduos obesos, se
correlacionavam com os da IL-6 e que a expressão de PCR aumentava in vitro, por ação
da IL-6 (33). Em concordância com esta hipótese, no nosso estudo, observou-se uma
correlação significativa e positiva entre os níveis circulantes de PCR e os de IL-6, nos
indivíduos obesos, antes da realização da cirurgia de banda gástrica, o que já não se
observou 13 meses após a intervenção.
Ao T1, a redução de peso e IMC foi acompanhada de uma diminuição significativa
dos níveis circulantes de PCR e IL-6. A perda de peso significativa (em média 13,54 kg),
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com redução na adiposidade, explica a diminuição observada no processo inflamatório,
traduzido na diminuição dos níveis de PCR e IL-6, bem como nos valores de leucócitos
totais, neutrófilos, linfócitos e monócitos.

A obesidade tem sido associada a hiperatividade das plaquetas, que pode contribuir
para a ocorrência de eventos trombóticos. Minervino et al. observaram uma diminuição
significativa do IMC associada a uma diminuição significativa de agregados de
polimorfonucleares e de plaquetas, 12 meses após cirurgia de banda gástrica (108); em
concordância, no nosso estudo, observamos uma diminuição no valor de plaquetas e
polimorfonucleares, 13 meses após a cirurgia, o que pode contribuir para a redução de
eventos trombóticos.

A associação entre a redução do IMC e a diminuição dos níveis circulantes de
biomarcadores inflamatórios que observámos está de acordo com os resultados de
outros estudos de follow-up (101, 104-106).

A síntese hepática de hepcidina é estimulada por citocinas pró-inflamatórias, como
a IL-6 (61, 62), e pela leptina (15). Na obesidade, níveis elevados de hepcidina têm sido
observados em reposta ao aumento de citocinas pró-inflamatórias, resultantes da
expansão do tecido adiposo (63, 64). Acresce ainda que o próprio tecido adiposo é capaz
de expressar hepcidina (64); contudo, desconhece-se, ainda, se esta produção tem
impacto significativo nos níveis circulantes de hepcidina.
No presente estudo, verificámos que, efetivamente, a redução da adiposidade se
associou a uma diminuição significativa dos níveis circulantes de hepcidina, aos 13
meses de follow-up, em associação com a diminuição do processo inflamatório; a
diminuição dos níveis circulantes de hepcidina, por diminuição da adiposidade, poderá,
também, resultar de uma redução da produção de hepcidina pelo próprio tecido adiposo.
No entanto, como se referiu, esta contribuição do tecido adiposo para os níveis
circulantes de hepcidina precisa, ainda, de ser clarificada.

O aumento da massa do tecido adiposo tem sido associado a hipoxia, a qual
estimula a síntese de eritropoietina, através da ativação do sistema HIF, conduzindo a um
aumento da eritropoiese (40). De facto, têm sido demonstrados níveis elevados de
eritropoietina em indivíduos obesos (63).
Assim, era expectável que com a perda de peso obtida após cirurgia de banda
gástrica se observasse uma diminuição dos níveis de eritropoietina, como já reportado
noutro estudo de follow-up (106). No entanto, no presente estudo tal não se verificou;
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pelo contrário, observou-se um aumento significativo dos níveis de eritropoietina, o que
pode dever-se a alterações no processo inflamatório. Estudos referem que, algumas
citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-α (41) e o interferon-γ (42), inibem a eritropoiese,
sendo algumas destas citocinas produzidas pelo tecido adiposo, como o TNF-α. Com a
diminuição do processo inflamatório após 13 meses da intervenção cirúrgica é provável
que ocorra, também, uma redução na produção destas citocinas pró-inflamatórias; a
diminuição do efeito inibitório destas citocinas na eritropoiese pode ter contribuído para o
aumento dos níveis de eritropoietina. A avaliação do TNF-α ao T0 e ao T1 poderia ter
contribuído para esclarecer esta relação. Em concordância com esta hipótese,
observámos uma correlação significativa e negativa entre a eritropoietina e a hepcidina,
antes da cirurgia de banda gástrica, o que não se observou 13 meses após a intervenção
cirúrgica, evidenciando a relação entre a hepcidina, a inflamação e a eritropoiese. Assim,
as alterações no processo inflamatório, decorrentes da redução da adiposidade,
contribuem para alterações na regulação do processo eritropoiético.

A hepcidina inibe a expressão de ferroportina, reduzindo a absorção intestinal de
ferro e a mobilização deste, o que se traduz numa alteração da biodisponibilidade do
ferro (49). A obesidade parece associar-se a um défice funcional de ferro, uma vez que o
ferro sérico disponível é insuficiente para uma eritropoiese eficaz; no entanto, as reservas
de ferro estão normais ou aumentadas (109). Por conseguinte, há um comprometimento
da síntese de hemoglobina, que pode ser acompanhada pela produção de eritrócitos
microcíticos e hipocrómicos. De facto, no presente estudo, verificamos que os valores de
VGM, HGM e CHGM eram mais baixos ao T0, apresentando alguns doentes uma ligeira
hipocromia. Estes resultados parecem relacionar-se com alterações funcionais no
metabolismo do ferro, desencadeadas pelo processo inflamatório, exacerbado nestes
doentes. Efetivamente, antes da cirurgia de banda gástrica, observou-se uma correlação
significativa e positiva entre os valores de CHGM e os níveis de ferro e de percentagem
de saturação da transferrina e, ainda, uma correlação significativa e negativa entre os
níveis de hepcidina e os níveis de transferrina. O aumento da CHGM observado 13
meses após a cirurgia de banda gástrica sugere uma eritropoiese mais eficaz, como
resultado de uma melhoria do processo inflamatório e, consequentemente, da
disponibilidade de ferro para a eritropoiese. O valor de ferritina apresentou ao T1 uma
redução significativa, sugerindo, também, uma melhor disponibilidade do ferro. De referir
que, antes da cirurgia de banda gástrica, foram observadas correlações significativas e
negativas da IL-6 com o ferro e com a concentração de hemoglobina e a CHGM,
evidenciando a existência de uma relação entre o processo inflamatório, as alterações no
metabolismo do ferro e, consequentemente, com a eritropoiese. De realçar, ainda, que se
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observou, também, uma diminuição do RDW, corroborando a hipótese de uma
eritropoiese mais eficaz aos 13 meses de follow-up. Vayá et al. sugeriram que níveis
elevados de RDW em indivíduos com obesidade mórbida podem refletir uma hipocromia
eritrocitária ligeira, que pode não se relacionar apenas com os marcadores inflamatórios,
mas também com deficiências dietéticas frequentes nestes doentes (110).
Treze meses após cirurgia de banda gástrica, observou-se uma tendência para a
diminuição do ferro e da percentagem de saturação da transferrina. Esta diminuição pode
dever-se à própria intervenção cirúrgica, que determina uma diminuição da capacidade
de ingestão de alimentos e uma redução do ferro não-heme menos eficiente a nível
gástrico, por redução do volume do estômago (109). No entanto, é importante notar que a
cirurgia de banda gástrica por laparoscopia é um procedimento cirúrgico restritivo, no
qual não são efetuadas intervenções no intestino delgado, o principal local de absorção
do ferro, e, portanto, não induz uma malabsorção significativa de nutrientes (19). Por
estas características, é o procedimento cirúrgico que mais se adequa ao presente estudo,
atendendo a que um dos objetivos era a avaliação do metabolismo do ferro.
Anty et al. observaram uma diminuição do processo inflamatório e um aumento da
saturação da transferrina, 6 meses após cirurgia de banda gástrica, em mulheres com
obesidade mórbida; observaram, também, uma correlação inversa significativa, antes e
após a intervenção, entre a saturação da transferrina e os marcadores inflamatórios
(111). No presente estudo, não se observaram estas relações, mas, apenas, como já
referido, uma redução significativa na ferritina. É importante salientar que Anty et al.
estudaram 55 mulheres com obesidade mórbida, enquanto no nosso estudo se
estudaram 20 indivíduos com obesidade severa e mórbida; para além disso, Anty et al.
observaram uma perda de peso muito superior, em metade do tempo de follow-up. Uma
vez que estudaram mulheres com extrema obesidade, com um processo inflamatório
associado mais elevado, é justificável que, com a perda de peso substancial obtida após
cirurgia de banda gástrica, tenham observado alterações mais acentuadas do que as
observadas no presente estudo.

No que diz respeito à ferritina, os níveis ao T1 apresentaram uma diminuição
significativa comparativamente aos observados ao T0. Na obesidade, os valores de
ferritina, a principal proteína de armazenamento do ferro nos tecidos, devem ser
interpretados com cuidado, já que os valores desta proteína também aumentam em
estados de inflamação, nomeadamente na obesidade (112). Tem sido demonstrado que
a síntese de ferritina é estimulada por citocinas pró-inflamatórias, como a IL-1β, a IL-6 e o
TNF-α, que são produzidas também pelo tecido adiposo (113).
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Numa meta-análise, foi sugerido que os estudos que utilizam a ferritina para o
diagnóstico de deficiência de ferro concluem com mais frequência que a obesidade não
está associada a deficiência de ferro (47). Num outro estudo foi demonstrado que os
níveis de sTfR não aumentam em condições de inflamação (114), sendo, portanto, um
marcador mais indicado do que a ferritina para avaliar o status do ferro em indivíduos
obesos.
De facto, no presente estudo, observámos antes da cirurgia de banda gástrica
uma correlação significativa e positiva entre a hepcidina e a ferritina, o que evidencia que
a inflamação, característica da obesidade, contribui para o aumento destes dois
marcadores de fase aguda.

Algumas das alterações observadas neste estudo, antes e 13 meses após cirurgia
de banda gástrica, estão de acordo com a literatura, embora ainda haja alguma
controvérsia. Tussing-Humphreys et al. observaram, em mulheres obesas em
pré-menopausa,

6 meses após cirurgia de banda gástrica restritiva,

valores

significativamente mais baixos de PCR, IL-6 e hepcidina. No entanto, contrariamente ao
presente estudo, observaram uma diminuição significativa da eritropoietina e dos
recetores da transferrina e valores significativamente mais altos de hemoglobina e
hematócrito (106). De notar que, antes da intervenção cirúrgica, as mulheres
apresentavam uma média de IMC de 47,56 kg/m2 (no nosso estudo os doentes
apresentavam uma média de IMC de 39,44 kg/m2), registando uma perda de peso muito
acentuada em apenas 6 meses de follow-up.
Efetivamente, mais estudos são necessários para clarificar o impacto da perda de
peso, induzida pela cirurgia de banda gástrica, no processo inflamatório, no metabolismo
do ferro e na eritropoiese, do indivíduo obeso.

Na obesidade, vários mecanismos conduzem à produção exacerbada de ROS, que
podem resultar num processo conhecido por stress oxidativo (7). Considerando que o
eritrócito é uma célula com mecanismos de reparação limitados e que as ROS, como o
H2O2, são capazes de atravessar a membrana do eritrócito (83), é razoável assumir-se
que o stress oxidativo associado à obesidade possa determinar lesões oxidativas nos
eritrócitos de indivíduos com obesidade. De facto, quando exposto a stress oxidativo, o
eritrócito sofre e acumula modificações bioquímicas, físicas e imunológicas, que
determinam a sua remoção pelos macrófagos do sistema reticuloendotelial (72).
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Para avaliar as modificações oxidativas impostas pela obesidade nos eritrócitos,
determinou-se a peroxidação lipídica na membrana eritrocitária e a %HbLM, e avaliou-se
o perfil da proteína banda 3 (AgEPM, monómeros e fragmentos proteolíticos).
Tanto quanto se sabe, este é o primeiro estudo que avalia a %HbLM e o perfil da
proteína banda 3 em indivíduos obesos submetidos a intervenção cirúrgica para perda de
peso. Não existem, portanto, informações do impacto da perda de peso nestes dois
marcadores de lesão/remoção eritrocitária.

Os eritrócitos lesados são marcados para serem removidos, pelo aumento da
%HbLM e dos AgEPM (115). A modificação oxidativa mais marcante da banda 3 é o
desenvolvimento de AgEPM (116). Estudos anteriores reportaram alterações no perfil da
proteína banda 3 (aumento dos AgEPM e diminuição dos fragmentos proteolíticos) em
diferentes condições inflamatórias associadas a stress oxidativo, tais como: enfarte do
miocárdio (116), choque isquémico (117) e exercício de alta competição (118).
Neste estudo, verificou-se, 13 meses após cirurgia de banda gástrica, que os
eritrócitos dos doentes apresentavam uma diminuição dos AgEPM e um aumento
significativo

dos

fragmentos

proteolíticos.

A

perda

de

peso

registada

e,

consequentemente, a diminuição do processo inflamatório, favorecem provavelmente a
redução do stress oxidativo e explicam a diminuição dos AgEPM e o aumento dos
fragmentos proteolíticos.

Algumas citocinas produzidas pelo tecido

adiposo,

nomeadamente pelos

macrófagos infiltrados, como a IL-1, IL-8 e o TNF-α, desencadeiam a ativação dos
neutrófilos (116). Os neutrófilos e macrófagos ativados são uma importante fonte de ROS
e proteases, que podem induzir alterações na proteína banda 3 (119). No presente
estudo, verificou-se, 13 meses após a cirurgia de banda gástrica, a par da redução na
adiposidade, uma diminuição significativa no valor de leucócitos totais, nomeadamente
dos neutrófilos e monócitos; estes resultados estão concordantes com as diferenças
observadas no perfil da proteína banda 3, antes e após a intervenção cirúrgica, uma vez
que evidenciam também uma redução nas modificações oxidativas, ou seja, no stress
oxidativo.

Produtos da peroxidação lipídica de ácidos gordos polinsaturados, como o MDA,
são biomarcadores de stress oxidativo (43). Uma diminuição significativa da peroxidação
lipídica na membrana eritrocitária foi também observada após a cirurgia de banda
gástrica, o que está de acordo com as alterações no perfil da proteína banda 3. A perda
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de peso foi, portanto, acompanhada de uma diminuição do stress oxidativo no eritrócito e,
provavelmente, noutras células do organismo.

Numerosos estudos têm demonstrado uma correlação direta entre o excesso de
peso e a dislipidemia, com aumento dos níveis de colesterol total, LDL-c e triglicerídeos e
diminuição dos níveis de HDL-c (120, 121).
Os benefícios da cirurgia de banda gástrica no perfil lipídico do indivíduo obeso têm
sido amplamente estudados. No presente estudo, 13 meses após cirurgia de banda
gástrica, observou-se uma diminuição significativa nos valores de triglicerídeos, índice
aterogénico, LDLc/HDLc e triglicerídeos/HDLc, bem como um aumento nos níveis de
HDL-c. Estes resultados estão de acordo com resultados de estudos anteriores (101,
122-126). Nem sempre o impacto da cirurgia de banda gástrica no perfil lipídico se traduz
de igual modo nos diferentes parâmetros lipídicos (101, 122), mas de uma forma geral a
perda de peso associa-se a uma melhoria do mesmo.

Os níveis de glicose e insulina circulantes diminuíram significativamente 13 meses
após a cirurgia de banda gástrica. Para se obter uma estimativa da sensibilidade à
insulina, a partir da concentração de glicose e insulina circulantes em jejum, foi calculado
o HOMA-IR, tendo-se observado também uma diminuição. Estes resultados estão de
acordo com os publicados por outros estudos de follow-up (104, 126).
Assim, a perda de peso significativa e a diminuição do processo inflamatório
parecem ter contribuído para uma melhoria da sensibilidade à insulina, como sugere a
correlação significativa e positiva que se observou entre o valor da redução do IMC e o
valor da diminuição do HOMA-IR. Illán-Gómez et al. observaram uma correlação positiva
entre o HOMA-IR e os valores de PCR e de IL-6 12 meses após cirurgia de banda
gástrica, sugerindo que estes podem ser marcadores sensíveis para avaliação do
processo inflamatório subjacente à resistência à insulina (104).

Um aumento da síntese de adiponectina pelo tecido adiposo, após perda de peso,
poderá explicar a melhoria observada no perfil lipídico e glicémico e na resistência à
insulina.

O ácido úrico é o produto final do catabolismo de purinas, sendo os níveis séricos
determinados pelo equilíbrio entre a absorção dietética de purinas e a produção e
excreção de ácido úrico (127). A hiperuricemia está intimamente associada com a
acumulação de gordura visceral e a síndrome metabólica (128).
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No presente estudo, observou-se uma diminuição dos níveis circulantes de ácido
úrico, 13 meses após cirurgia de banda gástrica. A diminuição do ácido úrico, associada
à perda de peso, bem como à redução do perímetro da cintura e da razão do perímetro
da cintura/altura, observada aos 13 meses de follow-up, sugerem uma redução do tecido
adiposo visceral e, portanto, uma redução do risco cardiovascular. Estes resultados estão
de acordo com a literatura, que refere uma associação entre a redução do ácido úrico e a
diminuição do IMC após cirurgia de banda gástrica (129, 130).
A diminuição dos níveis circulantes de ácido úrico também se pode dever à redução
da sua produção pelo próprio tecido adiposo. Tsushima et al. verificaram, num estudo
usando modelos animais, que o tecido adiposo pode produzir e libertar ácido úrico
através da xantina oxidoredutase, e que a produção de ácido úrico estava aumentada na
obesidade (127).

Existe alguma discrepância nos resultados dos estudos realizados para avaliar o
efeito da cirurgia de banda gástrica, o que poderá resultar do estudo de populações com
diferentes características, do estudo de um número de indivíduos muito variado, da
coexistência de comorbilidades e de tempos de follow-up diferentes; pode também estar
relacionado com o valor das perdas de peso observadas.
Por forma a confirmar os resultados do nosso estudo, importaria aumentar o
número de doentes em estudo, avaliando igual número de doentes de ambos os géneros,
avaliar simultaneamente um grupo controlo, realizar as avaliações em diferentes tempos
de follow-up e avaliar a adesão dos doentes à terapêutica dietética e à alteração do estilo
de vida.

A cirurgia de banda gástrica tem sido evidenciada como uma intervenção
terapêutica efetiva na redução do excesso de peso, na diminuição da incidência de
comorbilidades associadas à obesidade e na melhoria da qualidade de vida em geral.
O nosso estudo demonstra que a utilização da cirurgia de banda gástrica por
laparoscopia, como opção de tratamento da obesidade, permite uma perda de peso
significativa após a intervenção cirúrgica; contudo, 85% dos indivíduos eram ainda
classificados como obesos aos 13 meses de follow-up. A perda de peso registada
contribuiu para a diminuição do processo inflamatório associado à obesidade,
comprovada pela diminuição nos níveis de marcadores de inflamação, como a PCR, a
IL-6, a hepcidina e a ferritina, e no valor de leucócitos.
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O papel do tecido adiposo na modulação do metabolismo do ferro na obesidade
tem sido alvo de muitos estudos, nomeadamente no que respeita à associação entre a
deficiência de ferro e a obesidade. A intervenção da hepcidina nesta associação tem sido
apontada, já que a sua expressão é estimulada pela inflamação. Neste estudo de
follow-up, observou-se uma diminuição dos níveis de hepcidina, que não se traduziu
numa alteração significativa nos valores séricos de ferro; no entanto, a diminuição de
ferritina, que se observou a par da redução de peso, reflete uma melhor
biodisponibilidade do ferro e/ou uma redução da inflamação. Considerando que as
relações entre hepcidina, níveis de ferro, atividade eritropoiética, hipoxia e inflamação são
complexas e se refletem em diferentes respostas na obesidade, mais estudos são
necessários para compreender os efeitos do tecido adiposo sobre os níveis circulantes de
hepcidina e o metabolismo do ferro, na obesidade. Importa, ainda, lembrar que, apesar
da cirurgia de banda gástrica por laparoscopia não ser uma intervenção malabsortiva, é
restritiva, havendo uma limitação da ingestão de alimentos, que se pode associar a uma
diminuição da absorção de alimentos ricos em ferro.

Os resultados obtidos no estudo da membrana do eritrócito indicam uma diminuição
do stress oxidativo, que contribuirá para uma redução no risco cardiovascular nestes
doentes.

Em suma, a redução de peso, conseguida por cirurgia de banda gástrica,
acompanhada de uma redução no stress oxidativo e no processo inflamatório, que
favorece a biodisponibilidade do ferro, pode contribuir para reduzir o risco cardiovascular.
Além disso, a melhoria no perfil lipídico e glicémico observada pode contribuir para a
prevenção/melhoria da diabetes mellitus tipo 2.
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