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A eventual relação entre litíase biliar e pancreatite crônica (PC) tem sido

anteriormente estudada mas são escassas as investigações sobre o

envolvimento vesicular em pancreatopatas crônicos, sobretudo do ponto de

vista funcional. Assim sendo, o esvaziamento vesicular foi avaliado em 11

portadores de PC e os resultados obtidos comparados e analisados

estatisticamente com os observados em dez controles. Foram excluídos

desta casuística pacientes e controles que apresentassem qualquer afecção

ou condição, pregressa ou atual, que pudesse interferir no esvaziamento

gástrico, vesicular e na liberação dos hormônios enteropancreáticos. O

esvaziamento vesicular foi investigado pelo método cintilográfico, utilizando

99mTc-DISIDA, através do cálculo da fração de ejeção (FE) da vesícula

biliar (VB), aos 30, 45 e 60 minutos. Nos pacientes, essa avaliação foi

estudada em dois períodos de tempos diferentes, com intervalo de uma a

quatro semanas, sem (PCSP) e com (PCCP) adição de extrato pancreático.

A análise dos resultados pôs em evidência que a FE da VB aos 60 minutos

foi significantemente maior nos controles comparativamente aos

pancreatopatas crônicos. Por outro lado, nesses pacientes, a FE da VB não

mostrou diferença estatística significante após a administração de extrato

pancreático. Os resultados obtidos sugerem que o retardo no esvaziamento

vesicular não depende exclusivamente de eventual alateração na fase

intestinal do estímulo vesicular, mas provavelmente de associação com

outros fatores envolvidos, como o fator mecânico, dependente, da

compressão da via biliar principal pelo processo patológico crônico

assestado na porção cefálica do pancreas.





The eventual relation between biliary lithiasis and chronic pancreatitis (CP)

has been studied before but the research on the gallbladder involvement in

chronic pancreatitis patients are rare, specially from a functional point of

view. In order to study that, gallbladder emptying was evaluated in 11

patients with CP and the results were compared and analyzed statistically

with the ones observed in 10 controls. This series exclude patients and

controls who presented any kind of prior or current affection, or condition,

that could interfere with the gastric or gallbladder empyting and the release

of the enteropancreatic hormones. Gallbladder empyting was studied

through the cintillographic method, using Tc-99m DISIDA, through the

calculation of the ejection fraction (EF) of the gallbladder (GB), at 30, 45 and

60 minutes. In the patients this evaluation was studied in two diferent

periods of time, with an interval of two to four weeks between them, without

(CPWOP) and with (CPWP) the adition of pancreatic extract. The analyses

of the results disclosed that the EF of GB at 60 minutes was significantly

higher in the controls when compared to chronic pancreatopaths. On the

other hand, the EF of GB in these patients did not show any statistically

significant differences after the administration of pancreatic extract. The

results suggest that the delay in the gallbladder emptying does not depend

exclusively on the eventual alteration in the intestinal phase of the

gallbladder stimulation, but it probably also results from the association with

other factors involved, as a mechanic factor, which depends on the

compression of the main billiary tract through the chronic pathological

process located in the cephalic portion of the pancreas.
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As pancreatites crônicas calcificantes (PCC) apresentam elevada

prevalência no Brasil (DANI et ai., 1974; MOTT, 1974; MOTT et ai., 1981),

particularmente nos estados da região sudeste (DANI et ai., 1972, 1990;

MOTT et ai., 1979, 1984, 1993; GUARITA et ai., 1989); esta prevalência é

similar à observada em outros países como Franca (SARLES et ai., 1980),

Itália (GULLO et ai., 1977), Suíça (AMMANN et ai., 1973) e África do Sul

(MARKS et ai., 1973, BORNMAN et ai., 1994).

Apresentam características geográficas particulares, mostrando

diferenças de uma região a outra, não só quanto à prevalência (SARLES,

1974; SARLES et ai., 1979; IHSE ; THE KOPENHAGEN..., 1981;

ANDERSEN et ai., 1982), mas também quanto aos aspectos morfológicos

(SARLES, 1973, 1984; SAHEL et ai., 1986; SARLES et ai., 1990), clínicos

(FITZGERALD et ai., 1963; SARLES, 1972; SARLES ; GEROLAMI-

SANTANDREA, 1972; MARKS et ai., 1973; MOTT et ai., 1975; THE

COPENHAGEN... 1981; GULLO et ai., 1988; GUARITA et ai., 1989; MOTT

et ai., 1993; CAVALLINI et ai., 1994) e evolutivos (SARLES, 1974; MOTT et

ai., 1981; LANKISCH et ai., 1993). Neste sentido, não podemos nos valer

dos resultados obtidos em outros centros, tornando-se necessária, desta

forma, uma casuística própria.

Em razão das particularidades geográficas e pela elevada prevalência,

já mencionada, vários aspectos das pancreatites crônicas (PC) têm sido

investigados prospectivamente em nosso meio, em particular, a

epidemiologia (COSTA-LIMA et ai., 1978; MOTT et ai., 1982; MOTT et ai.,

1984), a etiologia (DANI et ai., 1972; MOTT, 1974, 1978; MOTT et ai., 1984,

Martha Regina Arcon Pedroso 7. Introdução



Avaliação do esvaziamento da vesícula biliar em portadores de pancreatite crônica ...

1989; COSTA-LIMA et ai., 1978), a patologia (DANI et ai., 1972; MOTT et

ai., 1979; MOTT et ai., 1982), as características clínicas (MOTT et ai., 1975,

1982; GUARITA et ai., 1989; CUNHA, 1995), os aspectos evolutivos (MOTT

et ai., 1975, 1981, 1985, 1993; GUARITA, 1986; GUARITA et ai., 1989;

CUNHA, 1995) e as associações com outras afecções (GUARITA et ai.,

1989). Tais associações decorrem de alterações morfo-funcionais do

pancreas (SAHEL et ai., 1986) e são observadas particularmente no

estômago-duodeno (OHKI et a!., 1973; CANÇADO et ai., 1989; ANDRÉ

1993), fígado (LEGER et at., 1972; BARROS et ai., 1973; BERNADES et ai.,

1975; CÂNDIDO et ai., 1977; DUTTA et ai., 1978; AFROUDAKIS et ai.,

1981), vias biliares (SARLES et ai., 1958; FREXINOS et ai., 1977; MOTT et

ai., 1977; MOTT et ai., 1983; HUNTINGTON et ai., 1989; LAMARQUE et ai.,

1992) e rins (GUARITA et ai., 1989; GRENDELL ; CELLO, 1992; COELHO

1992).

Em relação especificamente à vesícula biliar, embora alguns autores

(MASCLEE et ai., 1989; GLASBRENNER et ai., 1993; MEGURO et ai.,

1994) tenham descrito seu comprometimento morfo-funcional em portadores

de PC, estudos prospectivos sâo escassos (BRADSHAW et ai., 1983;

MASCLEE et ai., 1989; GLASBRENNER et ai., 1993; MEGURO et ai., 1994)

e os resultados observados, até o momento, têm sido contraditórios, não

permitindo conclusão definitiva sobre o assunto.

A prevalência de litíase biliar em portadores de PC varia nos diferentes

trabalhos, oscilando entre 2 a 18% (SARLES, 1965; LAMARQUE et ai.,

1992). Esta variação dependeria da ausência de sistematização dos

Martha Regina Arcon Pedroso 1. Introdução
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métodos de investigação da patologia biliar, além da falta de uniformização

quanto à fase evolutiva da afecção (LAMARQUE et ai., 1992).

Os mecanisrmos etiopatogênicos do envolvimento da vesícuia biliar e

da presença de litíase biliar em portadores de PC têm sido interpretados

como resultado da estase biliar secundária à compressão da via biliar

principal pelo processo patológico crônico assestado na porção cefálica do

pancreas (SARLES ; SAHEL.-1978; MOTT et ai., 1983; LAMARQUE et ai.,

1992). Estudos recentes têm demonstrado a presença de distúrbios

funcionais da vesícula biliar por alterações na liberação de hormônios

gastrointestinais, em especial a CCK (BRADSHAW et ai., 1983; MASCLEE

et ai., 1989; MEGURO et ai., 1994) e feito sua correlação com o grau de

insuficiência pancreática, com resultados conflitantes (BRADSHAW et ai.,

1983; MASCLEE et ai., 1989; GLASBRENNER et ai., 1993; MEGURO et ai.,

1994).

Além das diferentes interpretações quanto aos mecanismos

responsáveis pelas alterações observadas no esvaziamento vesicular em

pancreatopatas crônicos (BRADSHAW et ai., 1983; MASCLEE et ai., 1989;

GLASBRENNER et ai., 1993; MEGURO et ai., 1994), os métodos utilizados

para esta avaliação não são uniformes (BRADSHAW et ai., 1983;

MASCLEE et ai., 1989; GLASBRENNER et ai., 1993; MEGURO et ai.,

1994).

O volume vesicular nesses pacientes tem sido investigado através da

ultra-sonografia (GLASBRENNER et ai., 1993; MEGURO et ai., 1994) e a

dinâmica da vesícula biliar analisada tanto por esse método quanto pela

Martha Regina Arcon Pedroso 1. Introdução
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cintilografia (BRADSHAW et ai., 1983; MASCLEE et ai., 1989;

GLASBRENNER et ai., 1993; MEGURO et ai., 1994). Tem sido demonstrado

que esse último procedimento foi mais eficiente na avaliação da dinâmica

vesicular quando se compararam os dois métodos (BUCHPIEGUEL et ai.,

1996).

Assim sendo, o propósito deste trabalho foi avaliar o esvaziamento

vesicular através da cintilografia em portadores de PC e a resposta motora

da vesicula biiiar nesse grupo de pacientes sem e com a adição de extrato

pancreático.

\Martha Regina Arcon Pedroso /. Introdução
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2.1 CASUÍSTICA

Foram investigados 11 portadores de pancreatite crônica calcificante

(PCC), provenientes do Ambulatório de Pancreas da Disciplina de

Gastroenterologia Clínica, do Departamento de Gastroenterologia do

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São

Paulo (HCFMUSP) e dez controles.

O diagnóstico de pancreatite crônica (PC) baseou-se, além de critérios

clínicos, em métodos de imagem, quando presentes alterações compatíveis

com esta afecção: a) alterações ultrassonográficas (11/11); b) alterações

tomográficas (4/4) e c) alterações nos duetos pancreáticos à

colangiopancreatografia endoscópica transpapilar 1/1.

Dos onze pancreatopatas crônicos, nove eram do sexo masculino e

dois do feminino, com idades variando entre 36 e 56 anos (média de 44,82

± 5,98 anos). O índice de massa corpórea (IMC = peso/altura2) variou entre

18,30 e 29,69 kg/m2(média 24,43 ± 5,24 kg/m2). Dez pacientes referiam

ingestão alcoólica pregressa com as seguintes características: a) consumo

alcoólico médio diário de 278,55 ± 8,31 gramas de etanol puro; b) tempo

médio de consumo alcoólico 24,00 ± 8,31 anos. Em um deles o fator

etiológico não pôde ser estabelecido, sendo caracterizada, assim, a forma

idiopática da afecção.

Entre os dez controles, seis eram do sexo masculino e quatro do

feminino, com idades variando entre 24 e 47 anos (média de 35,9 ±7,13

\Martha Regina Arcon Pedroso 2. Casuística e métodos
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anos) e índice de massa corpórea variando entre 19,46 e 24,65 kg/m2

(média de 22,77 ± 1,77 kg/m2).

Foram excluídos desta casuística os pacientes e controles submetidos

a intervenções cirúrgicas prévias no tubo digestivo, pancreas, e no trato

biiiar, bem como portadores de desnutrição protéico calórica, alterações

hepáticas agudas ou crônicas, diabetes e colecistopatias, previamente

avaliados através da anamnese, de exames bioquímicos e ultra-

sonográficos. Também foram excluídos pacientes e controles que

apresentavam úlcera péptica em atividade ou lesões estenosantes

gastroduodenais à endoscopia digestiva alta, alterações na secreção

gástrica avaliada pelo perfil secretório e indivíduos que apresentassem

alteração do ritmo do esvaziamento gástrico, avaliado por método

cintilográfico, acompanhado de redução de função motora da vesícula biiiar.

Em todos os pancreatopatas crônicos foi realizada a determinação

quantitativa da excreção de gordura fecal.

Nenhum dos pacientes e dos controles estavam fazendo uso de

qualquer medicamento que pudesse interferir no esvaziamento do

estômago, vesícula biiiar e na secreção exócrina do pancreas.

Para a quantificação de gordura fecal excretada, os pacientes foram

internados durante sete dias e receberam dieta padronizada e fornecida

pelo Serviço de Nutrição e Dietética/HCFMUSP, contendo 100 g diários de

gordura, durante seis dias. As fezes foram colhidas a partir do terceiro dia e

a quantificação de gordura fecal foi realizada pelo Laboratório de Provas

Funcionais da Disciplina de Gastroenterologia/HCFMUSP, utilizando-se o

Martha Regina Arcon Pedroso 2. Casuística e métodos
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método de Van der Kamer (Van der KAMER et ai., 1949) - (VN igual ou

inferior a 6,0 g de gordura nas fezes de 24 horas). Aqueles que faziam uso

de extratos pancreaticos foram orientados a suspendê-los no mínimo quatro

dias antes da realização da quantificação de gordura fecal.

Afastados os critérios de exclusão, todos foram submetidos a

avaliação do esvaziamento da vesícula biiiar pelo método cintilográfico.

O esvaziamento da vesícula biliar foi investigado nos pacientes e

controles, sendo que nos 11 pacientes foi estudado em dois períodos de

tempo diferentes, com intervalo de uma a quatro semanas. O primeiro

estudo foi realizado sem o uso de extrato pancreatico (PCSP) e no segundo

adicionaram-se 3 g de pancreatina (cada drágea de 500 mg contém

protease - 50.000 United States Pharmacopea (USP), amilase - 50.000

USP, lipase - 4.000 USP), (PCCP), fornecida pela Farmácia Hospital das

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Todos os pacientes e controles concordaram em participar deste

estudo, tendo sido o projeto previamente aprovado pela Comissão de Ética

do Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da

Universidade de São Paulo.

Martha Regina Arcon Pedroso 2. Casuística e métodos
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2.2 MÉTODOS

2.2.1 Bioquímica do sangue

As seguintes determinações bioquímicas foram realizadas pelo

Laboratório Central do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo

(HCFMUSP): amilase, alanino-aminotransferase (ALT), aspartato-

aminotransferase (AST), fosfatase alcalina (FA), gama glutamil-transferase

(Gama GT), glicose, colesterol total e frações, triglicérides, tempo de

^ protrombina, eletroforese de proteínas. Os métodos utilizados, bem como

J seus valores normais, constam no Anexo 1.

N

2.2.2 Endoscopia digestiva alta

A Endoscopia Digestiva Alta foi realizada pelo Serviço de Endoscopia

do Departamento de Gastroenterologia Clínica /HCFMUSP, utilizando-se

gastrofibroscópio GIF 100 Olympus. A classificação endoscópica das

alterações inflamatórias da mucosa gastroduodenal encontradas seguiu a

padronização de Sydney (TYTGAT,1991).

| Martha Regina Arcon Pedroso 2. Casuística e métodos
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2.2.3 Ultra-som abdominal

0 exame ultra-sonográfico abdominal foi. realizado pelo Instituto do

Coração/HCFMUSP, sempre pelo mesmo examinador, utilizando-se

aparelho Sonolayer SSA- 250A - Toshiba, Tochigi-Ken, Japan.

2.2.4 Perfil secretório gástrico

Esse estudo foi realizado pelo Laboratório de Provas Funcionais da

Disciplina de Gastroenterologia do HCFMUSP. Determinou-se a secreção

basal (SB) e a produção máxima de ácido (PMA) após estímulo máximo pela

pentagastrina, segundo a técnica de ZARTEKA et ai. (1974), assim

realizada:

a) pacientes em jejum de 12 horas;

b) passagem de sonda gástrica, Sond plast n° 14 ou 16, considerando-

se sua localização no estômago satisfatória quando se recuperava pelo

menos 90% de um volume de 20 cc de água previamente infundido no

estômago;

c) aspiração e descarte do líquido de estase (por aproximadamente 15

minutos);

d) colheita de SB por 30 minutos, em alíquotas separadas de 15

minutos;

e) injeção intramuscular de pentagastrina (6 mcg/kg de peso corporal)

e

Martha Regina A rcon Pedroso 2. Casuística e métodos
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f) colheita de secreção por 45 minutos, em alíquotas de cinco minutos.

A colheita de secreção foi realizada por aspiração manual contínua,

utilizando-se seringa de vidro de 20 ml; a cada cinco minutos modificava-se

a posição do paciente para melhor recuperação de líquido residual do

estômago.

A concentração de ácido clorídrico (HCI) em cada amostra foi

determinada por titulação com NaOH 0,1 N, utilizando-se como indicador a

púrpura bromo-cresol (pH de viragem = 6,3).

Cálculo da SB e da PMA

Para o cálculo da SB foram somados os resultados observados em

meia hora, multiplicados por dois. A PMA foi calculada somando-se os três

períodos consecutivos de maior produção de ácido e multiplicando-se o

resultado por quatro; os resultados foram expressos em mEq/h.

As médias da secreção basal e da produção máxima de ácido entre

pancreatopatas crônicos e controles foram comparadas e analisadas

estatisticamente.

2.2.5 Esvaziamento gástrico

O exame foi realizado pelo Serviço de Radioisotopia Clínica do Centro

de Medicina Nuclear do HCFMUSP.

\Martha Regina Arcon Pedroso 2. Casuística e métodos
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A metodologia de esvaziamento gástrico, observado através de

cintilografia, corresponde à descrição abaixo:

Uma refeição-teste foi produzida e fornecida pelo Serviço de Nutrição

e Dietética/HCFMUSP, com a seguinte composição:

Gema de ovo liofilizada 30g

Groselha .-. 15ml

Água filtrada 150ml

perfazendo volume total de 200 ml e com cerca de 192,16 calorias

(kcal), assim distribuídas:

Hidratos de Carbono 1,5g = 6,0 kcal

Proteínas 10,54g = 42,16 kcal

Lípides 16g = 144 kcal

A esta refeição foi adicionado enxofre coloidal, marcado com tecnécio-

99m. Após reconstituição do conjunto liofilizado contendo enxofre coloidal

com 2-3 ml de pertecnetato de tecnécio 99m, de acordo com protocolo

padronizado pelo Centro de Medicina Nuclear do Departamento de

Radiologia/HCFMUSP, homogeneizava-se a refeição-teste com 1mCi de

enxofre coloidal marcado. A seguir, o paciente era instruído a ingerir

totalmente esta refeição, para, em seguida, ser iniciada a aquisição das

imagens dinâmicas.
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Os exames foram realizados com câmara de cintilaçâo de amplo

campo de visão (Orbiter-SIEMENS, Hofman st.-OH), acoplada a

processador digital de imagens (Micro Delta-SIEMENS). Utilizou-se

colimador de baixa energia, de média resolução e alta sensibilidade.

Imagens

As imagens foram iniciadas imediatamente após o término da ingestão

da refeição-teste, sendo os indivíduos posicionados em decúbito dorsal.

Imagens seqüenciais e contínuas, com tempo de aquisição por quadro de

60 segundos, foram obtidas no período total de tempo de 90 minutos, na

projeção anterior do abdômen. Utilizou-se matrix 64 x 64, modo "word", não

sendo empregado qualquer tipo de magnificação.

Processamento

As imagens foram analisadas quantitativamente de duas formas:

a) Tempo de Esvaziamento Gástrico:

Calculou-se T H de esvaziamento gástrico, delimitando-se no

computador regiões de interesse ao redor do estômago, permitindo assim o

registro de número de contagem no estômago, nos diferentes períodos de

tempo analisados, o que possibilitou a geração de curvas de atividade por

tempo, Através do cálculo da função exponencial, pode-se definir o tempo
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para atingir a metade da concentração obtida no tempo 0 {concentração

inicial).

b) Percentual de Esvaziamento Gástrico:

Esta forma de quantificação foi obtida desenhando-se uma região de

interesse ao redor do estômago no tempo 0 e outra no final do estudo, ou

seja no tempo de 90 minutos. O percentual de esvaziamento gástrico foi

obtido através da seguinte fórmula:

% Retida no Estômago= contagem total em 90 minutos * 0.89 x 100

contagem total no tempo 0

% Esvaziamento Gástrico= 100 - % Retida no Estômago

Os resultados do esvaziamento gástrico, avaliados pelo VA e pela

percentagem, obtidos nos pancreatopatas crônicos e nos controles, foram

comparados e analisados estatisticamente.

2.2.6 Esvaziamento da vesícula biliar

O exame foi realizado pelo Serviço de Radioisotopia Clínica do Centro

de Medicina Nuclear no Departamento de Radiologia/HCFMUSP.

O esvaziamento da vesícula biliar foi avaliado pela utilização de

Tc-99m DISIDA (Ácido Diisopropiliminodiacético marcado com tecnécio

99m). Após jejum de 12 horas, em todos os pacientes foram injetados, por
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via venosa, cerca de 185 MBq (5mci) de Tc-99m DISIDA. O conjunto de

reativos tiofilizados para obtenção da Tc-99m DISIDA foi produzido e

fornecido pelo centro de Medicina Nuclear do Departamento de Radiologia

da FMUSP.

Os exames foram realizados com camera de cintilação de amplo

campo de visão (Orbiter-SIEMENS, Hofman st.-OH), acoplada a

processador digital de imagens (Micro Deita-SIEMENS). Utilizou-se

colimador de baixa energia, média resolução e alta sensibilidade.

Estímulo para a contração vesicular:

Com a intenção de promover esvaziamento da vesícula biiiar sob

estímulo fisiológico, foi utilizada a mesma refeição-teste empregada na

realização do esvaziamento gástrico.

Cálculo da Fração de Ejecão (FE) da vesícula biiiar (VB)

Setenta minutos após a injeção do radiofármaco foi obtida uma

imagem na projeção anterior da vesícula biiiar com os indivíduos em

decúbito dorsal. Imediatamente após a aquisição desta imagem, todos os

pacientes e controles ingeriram a refeição de prova. Outras três imagens

foram feitas após 30, 45 e 60 minutos para acompanhar o esvaziamento da

vesícula biiiar sob o estímulo da refeição gordurosa. Foram definidas duas

áreas de interesse para a leitura pelo computador, a primeira contendo a

área total da vesícula biiiar e a segunda contendo área do parênquima
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hepático crânio-lateral à vesícula, à meia distância entre esta e a face

convexa do fígado para a quantificação da radiação de fundo.

Levando-se em conta o decaimento do radioisótopo e descontando a

radiação de fundo, foi calculada a FE da vesícula biliar através da fórmula:

FE= VBi - VBx

VBi

onde VBi corresponde a contagens da área de interesse da vesícula

biliar antes da refeição gordurosa e VBx a contagens da área de interesse

da vesícula biliar no tempo determinado.

Os índices da fração de ejeção (FE) da VB foram calculados aos 30

(FE30), 45 (FE45) e 60 (FE60) minutos para grupo controle e para os

pancreatopatas crônicos sem (PCSP) e com pancreatina (PCCP) e as

médias comparadas entre si e avaliadas estatisticamente.
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O estudo estatístico comparativo entre os grupos de pacientes e

controles, quanto às idades, realizou-se através do teste t-Student

(BERQUÓ et ai., 1981); para o índice de massa corpórea foi empregado o

teste de Mann-Whitney (SIEGEL, 1975a). Para a secreção gástrica foi

utilizado o teste de soma de postos de WilCoxom (SIEGEL, 1975b) e para o

esvaziamento gástrico (T^ e %) foi empregado o teste t-Student (BERQUÓ

et ai., 1981).

A análise estatística comparativa dos resultados da FE da VB entre os

três grupos, controle, PCSP e PCCP foi realizada pelo teste t-Student.

O nível de significância nesse trabalho foi estabelecido em 5%

(p=0,05). Valores de probabilidade inferiores a esse foram considerados

estatisticamente significantes (COSTA NETO, 1977)
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Na Tabela 1 encontram-se os resultados referentes aos dados gerais

(idade, sexo e índice de massa corpórea) observados nos pancreatopatas

crônicos e nos controles. As representações gráficas dos parâmetros, idade

e índice de massa corpórea com suas significâncias estatísticas são

observadas respectivamente nas Figuras 1 e 2.

As determinações bioquímicas séricas não evidenciaram qualquer

alteração sugestiva de desnutrição, hepatopatia aguda ou crônica e

diabetes (Anexo 1).

O estudo ultra-sonográfico de abdômen superior mostrou alterações

pancreáticas em todos os pacientes, sendo que quatro deles (36,36%)

apresentaram calcificações pancreáticas. O fígado e a vesícula biliar não

apresentaram alterações ultra-sonográficas sugestivas de hepatopatias e

colecistopatias em ambos os grupos. As vias biliares intra e extra hepáticas

estavam normais em todos os pacientes e controles.

A endoscopia digestiva não evidenciou úlcera péptica em atividade e

nem lesões sub-estenosantes em nenhum dos pacientes e dos controles.

Em um paciente foi observado gastrite eritematosa leve de antro e, em dois,

pangastrite eritematosa leve, como pode ser verificado pela análise da

Tabela 2.

O perfil secretório gástrico, tanto em condições basais como após

estímulo máximo pela pentagastrina, não apresentou diferença estatística

significante entre os dois grupos estudados (Tabela 3).

Os resultados do esvaziamento gástrico, avaliados tanto pelo tempo

(T1H) como pelo percentual (%), nos pancreatopatas, não se mostraram
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retardados quando comparados ao grupo controle (Tabelas 4 e 5). Os

valores individuais para ambos os grupos encontram-se no Anexo 2. As

médias e desvios-padrão dos pancreatopatas crônicos e dos controles com

sua significância estatística podem ser observados nas Tabelas 4 e 5 .

Nenhum dos pancreatopatas crônicos apresentou esteatorréia como

pode se observado pela análise da Tabela 6.

Na Tabela 7 encontram-se os resultados individuais e as médias com

os respectivos desvios-padrão de FE da VB aos 30 minutos para os

controles, portadores de PCC, sem (PCSP) e com (PCCP) adição de extrato

pancreático. Observa-se pela análise da Tabela 8 que não houve diferença

estatística significativa no estudo comparativo entre os três grupos nesse

período de tempo.

Na Figura 3 observa-se a representação gráfica da distribuição dos

valores das FE aos 30 minutos nos três grupos, com as respectivas médias.

Na Tabela 9 encontram-se os resultados individuais e as médias com

os desvios-padrão de FE da VB aos 45 minutos para os controles,

portadores de PCC, sem (PCSP) e com (PCCP) adição de extrato

pancreático.

Observa-se pela análise da Tabela 10 que não houve diferença

estatística significativa no estudo comparativo entre os três grupos nesse

período de tempo.

Na Figura 4 encontra-se a representação gráfica dos valores de FE da

VB aos 45 minutos, com as respectivas médias nos três grupos.
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Acompanhando-se a atividade motora da VB, nesse período, nota-se

mudança no comportamento dinâmico da mesma entre os grupos controle e

pancreatopatas crônicos (Figura 4). Observa-se pela análise da Tabela 9

que nesse período a FE da VB foi maior nos controles comparativamente

aos pancreatopatas crônicos. Por outro lado, a análise desta tabela

evidenciou que a administração do extrato pancreático nos pancreatopatas

crônicos não influenciou o comportamento motor da VB, não resultando em

qualquer diferença estatística significante como pode ser comprovado pela

Tabela 10.

Na Tabela 11, comparando-se as médias e desvios padrão da FE da

VB ao 60 minutos, entre grupos controle e pacientes, sem e com

suplementação de enzimas pancreáticas, observa-se maior variação da FE

da VB do que nos tempos 30 e 45 minutos, sendo estatisticamente

significante entre os controles e pancreatopatas crônicos (Tabela 12). Por

outro lado, entre os pancreatopatas crônicos a FE da VB não mostrou

diferença estatística após a administração do extrato pancreático (Tabela

12).

Na Figura 5 observa-se a representação gráfica da distribuição dos

valores das FE aos 60 minutos nos três grupos com as respectivas médias.

A representação gráfica das médias da FE da VB aos 30, 45 e 60

minutos pode ser observada na Figura 6.
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TABELA 1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS PANCREATOPATAS CRÔNICOS

E CONTROLES

Grupos Idade Sexo índice de massa

(Anos) Masculino/Feminino corpórea (Kg/m2)

PCC

Controle

44.82 ± 5.98 9 (81,81%) 2 (18,18%)

35.9 ±7.13 6 (60%) 4 (40%)

24.43 ± 5.24

22.77 ± 1.77

TABELA 2 - ALTERAÇÃO GÁSTRICA OBSERVADA AO EXAME ENDOSCÓPICO

NOS PANCREATOPATAS CRÔNICOS

Topografia Categoria Severidade n° pacientes

Antral

Pangastrite

Eritematosa

Eritematosa

Leve

Leve

TABELA 3 - PERFIL SECRETÓRIO GÁSTRICO. SECREÇAO ÁCIDA BASAL (SB-

mEq/h) E PRODUÇÃO MÁXIMA DE ÁCIDO (PMA - mEq/h) EM

PACIENTES COM PANCREATITE CRÔNICA CALCIFICANTE E

CONTROLES

Grupo Média ± DP Mínimo Máximo

SB PMA SB PMA SB PMA

PCC 21.12 ±3.02 28.28 ±16.27 0.00 7.64 9.36 57.28

Controle 2.6 ±2.65 22.14 ±9.19 0.00 9.12 7.04 37.84

p = 0.6469
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TABELA 4 - TEMPO DE ESVAZIMENTO GÁSTRICO (T *Í) NOS

PANCREATOPATAS CRÔNICOS E CONTROLES.

RESULTADOS DAS MÉDIAS, DESVIOS-PADRÃO, COM

SUA SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA

Grupo Média ± DP Mínimo Máximo

PCC

Controle

54.38±14.17

63.02±14.02

35

42

80

80.8

p = 0.1770

TABELA 5 - ESVAZIAMENTO GÁSTRICO (%) NOS PANCREATOPATAS

CRÔNICOS E CONTROLES. RESULTADOS DAS MÉDIAS,

DESVIOS-PADRÃO, COM SUA SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA

Grupo Média ± DP Mínimo Máximo

PCC

Controle

60.18120.24

55.60±14.06

25

32

97

74

p = 0,557

TABELA 6 - QUANTIFICAÇÃO DE GORDURA FECAL EM PANCREATOPATAS

CRÔNICOS (g/24h)

Grupo Média ± DP

PCC 2.18±1.48
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TABELA 7 - VALORES INDIVIDUAIS E MÉDIAS COM OS RESPECTIVOS

DESVIOS-PADRÃO DA FE AOS 30 MINUTOS NOS TRÊS

GRUPOS

Média

Desvio-PadrSo

Controle

56.75

51.93

33.71

96.63

75.62

24.99

35.33

71.70

39.12

14.17

-

49.99

25.52

PCSP

68.55

8.88

61.59

85.17

11.71

35.77

83.24

24.17

46.34

10.36

42.47

43.48

28.32

PCCP

58.65

24.00

79.40

94.64

15.80

78.32

28.50

40.86

16.32

4.84

19.80

41.92

30.81

TABELA 8 - RESULTADO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA DA FE AOS 30

MINUTOS NO ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS TRÊS

GRUPOS

Grupo

Controle x PCSP 0.5870

Controle x PCCP 0.5234

PCSP x PCCP 0.9031
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TABELA 9 - VALORES INDIVIDUAIS E MÉDIAS COM OS RESPECTIVOS

DESVIOS-PADRÃO DA FE AOS 45 MINUTOS NOS TRÊS

GRUPOS

í

Média

Desvio Padrão

Controle

69.97

84.81

80.02

97.54

97.29

56.82

79.00

71.81

65.74

39.85

-

74.29

17.72

PCSP

86.77

27.28

85.14

96.53

20.83

81.73

95.14

36.38

62.00

38.72

44.36

61.35

28.69

PCCP

64.16

48.67

89.89

98.38

61.97

92.90

48.81

53.07

44.63

50.57

46.21

63.57

20.36

TABELA 10 - RESULTADO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA DA FE AOS 45

MINUTOS NO ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS TRÊS

GRUPOS

Grupo p

Controle x PCSP 0.2349

Controle x PCCP 0.2158

PCSP x PCCP 0.8367
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TABELA 11 - VALORES INDIVIDUAIS E MÉDIAS COM OS RESPECTIVOS

DESVIOS-PADRAO DA FE AOS 60 MINUTOS NOS TRÊS

GRUPOS

Média

Desvio Padrão

Controle

89.33

96.77

96.37

97.79

99.31

79.16

95.26

94.41

94.59

72.60

91.56

8.81

PCSP

95.03

44.10

93.28

99.18

29.58

96.79

96.89

53.75

72.93

60.80

49.23

71.96

25.52

PCCP

72.67

67.43

91.30

99.86

72.08

97.38

88.47

77.81

73.91

47.88

72.17

78.27

15.07

TABELA 12 - RESULTADO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA DA FE AOS 60

MINUTOS NO ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS TRÊS

GRUPOS

Grupo p

Controle x PCSP 0.0328

Controle x PCCP 0.0250

PCSP x PCCP 0.4883
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Figura 1 - Distribuição das idades (o) e médias (•) dos pancreatopatas

crônicos e controles com suas significâncias estatísticas
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Figura 2 - Distribuição dos índices de massa corporea (kg/m2) (o) e médias

(•) dos pancreatopatas crônicos e controles com suas

significáncias estatísticas
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Figura 3 - Representação gráfica dos valores individuais (o) e das médias

(•) da FE da VB aos 30 minutos nos três grupos
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Figura 4 - Representação gráfica dos valores individuais (o) e das médias

(•) da FE da VB aos 45 minutos nos três grupos.
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Figura 5 - Representação gráfica dos valores individuais (o) e das médias

(•) da FE da VB aos 60 minutos nos três grupos
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Figura 6 - Representação gráfica das médias da FE da VB aos 30, 45 e 60

minutos nos três grupos
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Diferentes órgãos ou estruturas podem estar comprometidos nos

portadores de PC, estejam eles localizados na vizinhança ou à distância da

glândula pancreática (SARLES, 1974; BERNADES et ai., 1975; MOTT et ai.,

1981; AMMANN et ai., 1984; Di MAGNO ; CLAIN, 1986; LANKISCH, 1990).

Tais comprometimentos podem ocorrer em qualquer fase evolutiva da

afecção (CAMERON et ai., 1976; MACHADO et ai., 1977; MOTT et ai.,

1981; CARTER, 1988; BANK, Í986; GUARITA et ai., 1989; MOTT et ai.,

1995), tanto nas crises de agudização do processo inflamatório crônico

quanto no período de estado (FREXINOS et ai., 1977; MACHADO et ai.,

1977; AMMANN et ai., 1984; HUNTINGTON et ai., 1989; RYBET et ai.,

1991; MOTT et ai., 1993.)

Essas associações apresentam incidências variáveis, oscilando entre

20 e 30% na casuística de vários autores (SAHEL et ai., 1986; BRADLEY,

1989; GUARITA et ai., 1989; IVLEV et ai., 1993). Em nosso meio, as

complicações observadas ao longo curso das PC são prevalentes (MOTT et

ai., 1975; GUARITA et ai., 1989; NOGUEIRA et ai., 1993; MOTT et ai.,

1995), provavelmente pelas alterações morfológicas pancreáticas mais

intensas e freqüentes observadas nesses pacientes, comparativamente aos

de outros centros (SAHEL et ai., 1986; MOTT et ai., 1995). Assim, na

casuística de MOTT et ai. (1995), 310 (56,8%) dos 545 portadores de PC

apresentaram algum tipo de complicação nas diferentes fases evolutivas da

afecção.

Tais complicações decorrem de alterações morfo-funcionais do próprio

pancreas ou, então, de modificações na liberação dos hormônios
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gastroenteropancreáticos. São observadas, sobretudo, ao nível do trato

digestivo alto (OHKI et ai., 1973; BERNADES et ai., 1975; FREXINOS et ai.,

1977; ANDRE, 1993), fígado (BARROS et ai., 1973; DUTTA et ai., 1978;

ANGELINI et ai., 1985; CANÇADO et ai., 1989), vesícula biliar (BERNADES

et ai., 1975; FREXINOS et ai., 1977; MOTT et ai., 1983; LAMARQUE et ai.,

1992), vias biliares (SARLES, 1958; MOTT et ai., 1975; CARTER, 1988;

HUNTINGTON et ai., 1989) e rins (GUARITA et ai., 1989; GRENDELL ;

CELLO, 1992; COELHO, 1993).

Em relação à vesícula biliar, embora alguns trabalhos (BERNADES et

ai., 1975; FREXINOS et ai., 1977; LAMARQUE et ai., 1992) têm

demonstrado eventual prevalência de litíase em portadores de PC, são

poucos os estudos sobre o comprometimento vesicular nesses pacientes,

sobretudo do ponto de vista funcional, e os resultados até agora obtidos não

permitem conclusões definitivas sobre o assunto.

A freqüência da litíase biliar em portadores de PC é variável na

literatura, oscilando entre 2,5 e 18% ; correspondeu a 2,5, 5, 8,2, 17 e

18%, respectivamente, nas experiências de MOTT et ai. (1983), MARKS et

ai. (1973), SARLES et ai. (1980), BERNADES et ai. (1975) e LAMARQUE et

ai. (1992).

Essa ocorrência variável pode ser explicada, em parte, pela ausência

de sistematização nos métodos de investigação da patologia biliar, bem

como pela falta de uniformização quanto à fase evolutiva da afecção, além,

eventualmente, das próprias características geográficas particulares das

PC.
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A natureza química da litíase biliar nesses pacientes tem sido também

pouco investigada (LAMARQUE et ai., 1992). Embora escassos

(LAMARQUE et ai., 1992; MOTT et ai., 1983), alguns trabalhos demonstram

certa predominância da litíase pigmentar nos pancreatopatas crônicos.

Assim, LAMARQUE et ai. (1992), ao estudarem a composição da bile em 27

portadores de PC, comprovaram que sete deles (25,9%) apresentaram

grânulos de bilirrubinato de cálcio e nenhum tinha cristais de colesterol.

Sabe-se que, na formação da litíase biliar, além das alterações

qualitativas e quantitativas dos componentes da bile, em particular a

supersaturaçâo de colesterol, a modificação na dinâmica da contração

vesicular desempenha papel fundamental na gênese, tanto dos cálculos de

colesterol (La MORTE et ai., 1979; FISHER et ai., 1982; POMERANZ ;

SHAFFER, 1985; VAN ERPECUM et ai., 1992; PAULETZKI et ai., 1995),

como dos de bilirrubinato (LAMARQUE et ai., 1992).

De um modo geral, a alteração da dinâmica do esvaziamento vesicular

pode surgir em decorrência de causas orgânicas (MOTT et ai., 1983;

CARTER et al.1988, LAMARQUE et ai. 1992,) ou funcionais (FISHER at al.

1982; POMERANZ ; SHAFFER, 1985; MASCLEE et al., 1989; SZALAJ et

a!., 1992; BÔER et al., 1993; SHAW et al., 1993; DAMIÃO et a!., 1996).

Estas alterações, isoladas ou associadas, podem determinar, em grau

variável, hipomotilidade vesicular, propiciando estase biliar e,

conseqüentemente, a formação do cálculo biliar (LaMORTE et al., 1979;

MOTT et al., 1983; LAMARQUE et al., 1992; STOLK et al., 1995; DAMIÃO et

al., 1996). Estudos prospectivos e controlados (DAMIÃO et al., 1996 ) têm
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posto em evidência que cerca de 50% dos portadores de colelitíase têm

esvaziamento vesicular diminuído.

Corroborando este fato, maior incidência, de litíase biliar tem sido

descrita em condições nas quais ocorra sabidamente hipomotilidade

vesicular, em particular, no jejum prolongado (BOLONDI et ai., 1985;

PAUMGARTNER et ai., 1991; LAMONT et ai., 1992; PAULETZKI et ai.,

1996), na nutrição parenteral prolongada (ROSLYN et ai., 1983; BARTH et

ai., 1991; FEIN et ai., 1994), no uso de certas drogas, anticoncepcionais

(EVERSON et ai., 1982; KEANE et ai., 1986), somatostatina (AHRENDT et

ai., 1991; MOSER et ai., 1995), nas doenças inflamatórias intestinais

(ROSLYN et ai., 1983; DAMIÃO, 1995) e, finalmente, nas ressecções ileais

e colônicas (DAMIÃO, 1995).

Alguns trabalhos (MASCLEE et ai., 1989; GLASBRENNER et ai., 1993;

MEGURO et ai., 1994) demonstraram alterações no volume e no

esvaziamento vesicular de pancreatopatas crônicos, sobretudo em jejum

(GLASSBRENNER et ai., 1993; MEGURO et ai., 1994), mas também após

estímulos com refeição de prova (MASCLEE et ai., 1989; MEGURO et ai,

1994) e/ou hormomal (BRADSHAW et ai., 1983; MEGURO et ai., 1994).

A quase totalidade das investigações sobre o assunto tem avaliado o

esvaziamento vesicular através do exame ultra-sonográfico

(GLASSBRENNER et ai., 1993; MEGURO et ai., 1994). BRADSHAW et ai.

(1983) e MASCLEE et ai. (1989) foram os únicos autores a utilizar o estudo

cintilográfico nesta avaliação e recentemente tem sido posto em evidência

que, na realidade, o esvaziamento vesicular é melhor avaliado pela
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cintilografia comparativamente à ultra-sonografia (BUCHPIEGUEL et ai.,

1996).

Pelas próprias alterações observadas na glândula pancreática durante

a evolução das pancreatites crônicas, é lícito esperar que possam ocorrer

modificações no esvaziamento vesicular (LAMARQUE et ai., 1992).

Sabe-se que, nestes pacientes, o processo patológico crônico

assestado na porção cefálica da glândula, representado pelo edema,

nódulos fibróticos, cálculos e cistos, pode determinar compressão da via

biliar principal, sobretudo do colédoco terminal, retropancreático, e,

eventualmente, alterar o esvaziamento vesicular.

O envolvimento da via biliar principal nestes pacientes pode ser

evidenciado diretamente através da colangiografia endoscópica retrogada

e/ou intraoperatória, sendo tal envolvimento a principal causa etiológica da

icterícia obstrutiva observada em alguns dos pacientes durante a evolução

da afecção (MARKS et ai., 1973; MOTT et ai., 1973; PETROZZA et ai.,

1984; DiMAGNO ; CLAIN, 1986)

A incidência de icterícia, clínica ou laboratorial, nestes pacientes é

variável para os diferentes autores, tendo sido de 9,0% nas casuísticas de

AMMANN et ai. (1973) e de MARKS et ai. (1973) e, respectivamente, de 18

e 19% nas de BERNADES et ai. (1975) e de LEVRAT et ai. (1970). Entre

nós, MOTT et ai. (1995) a observaram em 131 de 545 (24,0%) pacientes e

demonstraram que a mesma resultou de compressão do colédoco terminal

pelo envolvimento crônico da cabeça do pancreas, tendo surgido, em geral,

durante ou imediatamente após as crises dolorosas e independente da fase
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evolutiva da afecção. A sua presença dependeu basicamente da relação

anatômica entre colédoco terminal e cabeça do pancreas (MARKS et ai.,

1973; MOTT et ai., 1973; PETROZZA et ai., 1984; DiMAGNO; CLAIN, 1986)

existente em cada um dos pacientes.

Nos portadores de PC, além do fator mecânico, outras causas têm sido

aventadas como capazes de modificar o esvaziamento vesicular.

Sabe-se que, em condições fisiológicas, a função da vesícula biliar é

controlada por estímulo coiinérgico vagai, hormônios e peptídeos

gastrintestinais, sendo a colecistocinina (CCK) o hormônio correspondente

ao principal mediador da fase intestinal da contração vesicular (BYRNES et

ai., 1980; RYAN et ai., 1987; YAMMAMURA et ai., 1988). Contrariamente às

descrições iniciais (BECKER et ai., 1984; SCHAFMAYER et ai., 1985;

SLAFF et ai., 1985), trabalhos mais recentes (FUNAKOSHI et ai., 1985;

JANSEN et ai., 1987; MASCLEE et ai., 1989; NUSTEDE et ai., 1991;

GLASSBRENNER et ai., 1993) demonstram que a concentração plasmática

de CCK está diminuída em portadores de PC, sobretudo nos estádios

avançados da afecção (JANSEN et ai., 1987; MASCLEE et ai., 1989;

GLASSBRENNER et ai., 1993). Como conseqüência da diminuição da

liberação de CCK, alteração na fase intestinal da contração vesicular

deveria ser esperada, hipótese observada por JANSEN et ai. (1987) que,

investigando o efeito da adição de extrato pancreático na liberação de CCK

plasmática, em resposta à refeição-teste semisólida, em 10 pancreatopatas

crônicos com esteatorréia, oito pancreatopatas crônicos sem esteatorréia e

seis controles, observaram que os pancreatopatas crônicos com
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esteatorréia apresentaram CCK reduzida após estímulo, e que após a

adição do extrato pancreático os níveis de CCK plasmática foram

semelhantes aos encontrados nos outros dois grupos estudados.

Concluíram estes autores que a resposta da CCK plasmática está

correlacionada com a função pancreática exócrina do pancreas. MASCLEE

et ai. (1989) também observaram, pela cintilografia, em seis pancreatopatas

crônicos com insuficiência exócrina do pancreas, que houve retardo no

esvaziamento vesicular e redução da concentração plasmática de CCK em

resposta à infusão de dieta gordurosa no duodeno. Comprovaram, ainda,

que, após a administração de enzimas pancreáticas, a concentração de

CCK e o esvaziamento vesicular foram semelhantes aos dos controles.

MEGURO et ai. (1994), estimulando o esvaziamento da vesícula biliar

através da refeição de prova e da ceruleína EV, em 12 pacientes com PC e

em dez controles, verificaram, por exame ultra-sonográfico, que o

esvaziamento vesicular foi menor nos pancreatopatas crônicos se

comparados aos controles, após o estímulo oral, mas não se mostrou

significantemente alterado em resposta ao estímulo exógeno pela ceruleína.

A CCK plasmática, no entanto, não se alterou após a refeição-teste,

sugerindo que o esvaziamento da vesícula biliar está reduzido e não

depende de alteração hormonal, em pacientes com pancreatite crônica.

BRADSHAW et ai. (1983) investigaram, por exame cintilográfico, a

resposta da vesícula biliar ao estímulo com ceruleína, em pacientes com

pancreatite crônica, sem evidência de comprometimento mecânico do trato

biliar, e observaram que esses pacientes requeriam doses maiores de
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ceruleína para iniciar a contração vesicular e apresentaram porcentagem de

esvaziamento menor quando comparados ao grupo controle. Concluíram,

esses autores, que o esvaziamento da vesícula biliar estava diminuído

nesses pacientes provavelmente devido a uma diminuição da sensibilidade

do órgão ao estímulo hormonal.

GLASSBRENNER et ai. (1993) investigaram a relação entre a

dinâmica vesicular e a função exócrina do pancreas em 14 portadores de

PC. Observaram, à semelhança de MASCLEE et ai. (1989) e MEGURO et

ai. (1994), através de exame ultra-sonográfico, que o volume vesicular em

jejum foi significativamente maior nos pancreatopatas crônicos,

comparativamente a 12 controles. Entretanto, após a utilização de estímulos

endógeno (refeição de prova) e exógeno (ceruleína endovenosa), o

esvaziamento vesicular foi semelhante entre os pancreatopatas crônicos e

os controles, embora a CCK sérica, pós prandial, estivesse

significativamente menor nos primeiros. Concluíram, assim, que o volume

vesicular em jejum, em portadores de PC, é maior, mas que o esvaziamento

vesicular é normal, após a administração oral de uma refeição de prova ou

após estímulo com dose fisiológica de ceruleína. Concluíram, ainda, que o

esvaziamento pós prandial da vesícula biliar não estaria correlacionado à

função exócrina do pancreas. Além do mais, observaram que não houve

diferença na dinâmica da vesícula ou no perfil hormonal entre os pacientes

sem e com esteatorréia, sugerindo que outros múltiplos fatores

controladores do esvaziamento vesicular poderiam compensar a diminuição

da CCK pós prandial.
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Em nossa casuística, a análise da Tabela 12 evidencia que o

esvaziamento vesicular, avaliado pela fração de ejeção da vesícula biliar,

mostrou diferença estatística significante entre os portadores de PC, sem e

com o uso de pancreatina, e os controles, aos 60 minutos. Houve nítido

retardo de esvaziamente da vesícula biliar nos pancreatopatas crônicos,

nesse período (Figura 7).

Convém ser salientado - que a hipomotilidade vesicular, observada

nesses pacientes aos 60 minutos, com a utilização da refeição de prova,

seguramente não se deveu ao retardo do esvaziamento gástrico, que

poderia alterar a fase intestinal da contração vesicular. Além do cuidado em

se afastar qualquer outra afecção que pudesse interferir no esvaziamento

gástrico na seleção prévia dos pacientes e controles, os valores obtidos

através do estudo cintilográfico, tanto pelo IV2, (Tabela 4) como pelo

percentual de esvaziamento (Tabela 5), foram semelhantes entre os

pacientes e controles.

Embora, na presente casuística, a determinação sérica da

colecistocinina não tenha sido realizada, a diminuição da contração

vesicular observada nos pancreatopatas crônicos aos 60 minutos não

parece ter sido influenciada pela diminuição na liberação deste hormônio,

uma vez que a administração do extrato pancreático a esses pacientes não

induziu a uma resposta motora significativa da vesícula biliar, como pode

ser observado pela análise da Tabela 12. Ao analizarmos, porém, a Figura

6, nota-se que o perfil da curva dos pancreatopatas, antes e após a

administração do extrato pancreático, tende a expressar uma melhora no
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comportamente dinâmico da vesícula biliar aos 60 minutos. Esta tendência

de melhora da função motora da vesícula biliar, poderia, eventualmente, nos

levar a supor também uma eventual participação dos fatores hormonais na

modulação da resposta contrátil do órgão nos pacientes pancreatopatas

crônicos.

Para alguns autores (JANSEN et ai., 1987; MASCLEE et ai., 1989), a

redução na liberação de CCK- se relaciona ao grau de comprometimento do

parênquima pancreático. MEGURO et ai. (1994) observaram, no entanto,

diminuição do esvaziamento da vesícula biliar, ao estudar 12 pacientes com

pancreatite de grau leve e/ou moderada, porém não encontraram alteração

significativa nos níveis de CCK sérica pós estímulo endógeno. Estes

resultados sugerem que além da CCK outros fatores devem participar na

dinâmica do esvaziamento vesicular nesses pacientes.

Pelos resultados obtidos na presente investigação, podemos supor

que o retardo no esvaziamento vesicular, observado nesses pacientes,

comparativamente aos controles, pode depender também de um fator

mecânico, o que tem sido sugerido também por outros autores (LAMARQUE

et ai., 1992). Assim, LAMARQUE et ai. (1992), ao estudarem a patogenia da

litíase biliar em 27 portadores de PC, concluíram que o processo de

litogênese pigmentar, observado em seus pacientes, seria secundário à

obstrução da via biliar principal pelo pancreas. Assim, a estase biliar

provocaria desconjugação da bile pela ação da beta glicuronidase ductular

ou, eventualmente, bacteriana, resultando na precipitação dos cristais de

bilirrubinato de cálcio.
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Em conclusão, os resultados do presente estudo sugerem que o

retardo no esvaziamento vesicular observado nos pancreatopatas crônicos

não depende exclusivamente de eventual alteração na fase intestinal do

estímulo vesicular, mas provavelmente de associação com outros fatores,

em particular da compressão do coiédoco terminal pelo processo patológico

localizado na cabeça do pancreas. Estudos posteriores são necessários

para melhor elucidar outros possíveis mecanismos envolvidos na

patogênese da disfunção da vesícula biliar nos pancreatopatas crônicos.
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Os resultados obtidos na presente investigação permitem concluir que:

1. Os portadores de pancreatite crônica apresentam retardo no

esvaziamento vesicular aos 60 minutos, avaliado pela fração de

ejeção da vesicula biliar, após refeição-teste.

2. A administração de extrato pancreático não possibilitou melhora no

esvaziamento da vesicula biliar nos pancreatopatas crônicos.

3. O retardo do esvaziamento vesicular observado nos pancreatopatas

crônicos, além de eventual alteração na fase intestinal na liberação

de CCK, depende também da compressão do colédoco terminal pelo

processo patológico assestado na cabeça do pancreas.
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ANEXO 1 - VALORES NORMAIS E RESPECTIVOS MÉTODOS DAS

DOSAGENS BIOQUÍMICAS DO SANGUE.

PARÂMETRO

AMILASE

ALT

AST

FA

GAMAGT

COLESTEROL

TRIGLICÉRIDES

GLICOSE

TP

ELETROFORESE DE
PROTEÍNAS:
proteína

albumina

alfai

alfa 2

beta

gama

VALOR NORMAL

até 120U/I

0 - 20 U/l

0 - 20 U/l

50-190 U/l

4 -28 U/l

até 200 mg/dl

até 200 mg/dl

70-120 mg/dl

70-100%

6,0 - 8,0 g/dl

3,5-5,0 g/d!

0,2 - 0,4 g/dl

0,4 - 0,7 g/dl

0,6-1,2 g/dl

0,7-1,6 g/dl

MÉTODO

Enzimático Colorimétrico

Cinético optimizado UV

Cinético UV

Colorimétrico cinético

Enzimático colorimétrico

Enzimático colorimétrico

Enzimático colorimétrico

Enzimático colorimétrico

QUICK
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ANEXO 2 - VALORES INDIVIDUAIS DO ESVAZIAMENTO GÁSTRICO TH E
% COM RESPECTIVAS MÉDIAS E DESVIOS-PADRÃO NOS
PANCREATOPATAS CRÔNICOS E NOS CONTROLES

PCC

(nome)

A.A.J.

A.F.O.F.

J.M.S

J.LP

J.P.S.N.

J.S.

M.J.S.N.

N.G.F.A.

V.T.

S.C.

CAS.

MÉDIA

DP

TVz

(minutos)

52

43

62,4

35

75

80

45

62

42,8

46

55

54,38

14,17

%

70

54

25

80

39

45

75

59

97

65

53

60,18

20,14

CONTROLES

(nome)

A.J.B.

H.C.B.

J.A.S.

J.LR.

M.C.C.

M.G.S.

V.C.A.

C.B.M.T.

D.N.S.G.

M.J.S.

T1/a

(minutos)

42

54

80,8

48

63

61

62,4

62

89

68

63,02

14,02

%

52

68

59

74

59

62

68

32

35

47

55,60

14,06
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