UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CURSO DE CIÊNCIAS MOLECULARES
PROJETO INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Variabilidade nas propriedades viscoelásticas de artéria
entre indivíduos de grupos raciais distintos
Aluno: Danilo Furlan Kaid
Orientador: Prof. Dr. Adriano de Mesquita Alencar

Julho
2011

1
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Introdução
Distensibilidade arterial

A função primária das artérias é assegurar adequado fluxo sanguíneo para os tecidos
periféricos e para os órgãos de acordo com suas necessidades metabólicas. Esta função
arterial é altamente eficiente e pode acomodar aumentos de fluxo de até dez vezes, a
depender do tecido irrigado e de suas necessidades. Tal adaptabilidade fisiológica deve-se a
mudanças agudas na velocidade de fluxo sanguíneo e/ou no diâmetro do vaso, sendo esta
última dependente do endotélio, o qual responde fisiologicamente ao estresse de
cisalhamento (1).
As artérias também amortecem a pressão e as oscilações de fluxo resultantes da
contração ventricular e transformam o fluxo pulsátil em fluxo constante requerido em
tecidos periféricos e órgãos (2). Como a energia cardíaca deve servir principalmente para
perfusão tecidual, a parte da energia utilizada para distensão e recolhimento arterial deve
ser pequena. Para tal, as paredes dos vasos arteriais apresentam propriedades
viscoelásticas, que garantem distensão e recolhimento das artérias. Consequentemente, as
artérias apresentam uma relação não linear entre as grandezas pressão e volume.
A eficácia da função arterial depende das propriedades viscoelásticas da parede
vascular, descritas anteriormente, e da geometria dos vasos, incluindo diâmetro e
comprimento. As propriedades viscoelásticas de um vaso são melhores expressas através
do conceito de distensibilidade arterial, que traduz a elasticidade E do vaso e que é
representado por uma resposta de pressão a uma variação de volume: E=

dP
. Cabe
dV

ressaltar que o fato de a parede vascular ser uma mistura de músculo liso, fibroblastos e
tecido conectivo justifica a relação não linear entre pressão e volume (3).
A distensibilidade arterial é modificada não só por alterações estruturais na parede
vascular, mas também pela influência de fatores funcionais, como tônus simpático,
frequência cardíaca e tabagismo (4-6). Sendo assim, mudanças estruturais da parede
arterial, refletidas com o aumento de sua espessura, são responsáveis por apenas uma
fração das alterações de distensibilidade. Os fatores funcionais, por sua vez, respondem
pela outra fração e modificam a distensibilidade arterial sem necessariamente interferir na
espessura do vaso (7).

A redução na distensibilidade arterial, ou rigidez arterial, de grandes artérias traz
grandes consequências para o sistema cardiovascular (8). Dentre essas consequências,
destacam-se: aumento da sobrecarga ventricular, possível aumento simultâneo de pressão
arterial sistólica e pressão de pulso, e redução de responsividade de sensores de distensão
(9). A rigidez arterial representa, dessa forma, um potencial prejuízo ao sistema
cardiovascular e é considerada um fator de risco de mortalidade cardiovascular
independente de outras variáveis (10).
A rigidez arterial pode ser secundária a diversas condições mórbidas, dentre as
quais se destacam a hipercolesterolemia, o diabetes mellitus, a hipertensão arterial, a
insuficiência cardíaca congestiva e a insuficiência renal crônica. Entretanto, a rigidez
arterial também decorre do envelhecimento, mesmo quando da ausência de outros fatores
de risco cardiovasculares concomitantes.
Há, ainda, variabilidade inter-racial da distensibilidade arterial. As pessoas da raça
negra, mesmo com níveis normais de pressão arterial, apresentam mais anormalidades
estruturais e funcionais na microvasculatura e na macrovasculatura do que indivíduos da
raça branca (11-12). Estas anormalidades nos vasos arteriais são substanciais, porém
pouco específicas e estão relacionadas a problemas nas funções dependentes e
independentes

do

endotélio

(13-15).

As

alterações

vasculares

que

ocorrem

predominantemente em negros incluem o aumento da rigidez de artérias proximais e menor
capacidade de vasos de resistência para dilatar em resposta a estímulos vasodilatatórios
(12-14). As diferenças entre distensibilidade arterial entre negros, brancos e ameríndios é
relativamente bem documentada, principalmente em relação à maior rigidez arterial
apresentada por negros.
O grupo do Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular, colaboradores no
projeto, tem trabalhado neste tema há alguns anos. O grupo realizou recentemente um
estudo que determinou presença de maior rigidez arterial, determinada por maior
velocidade de onda de pulso, em pacientes normotensos descendentes de africanos e menor
rigidez arterial, determinada por menor velocidade de onda de pulso, em ameríndios (16).
Seria interessante verificar essa relação através de outras técnicas.
A distensibilidade arterial pode ser investigada através de técnicas não invasivas.
Entre as quais, destacam-se medidas de velocidade de onda de pulso, o uso de ultra som
para relacionar mudanças no diâmetro e área da artéria devido a variações de pressão, além
da análise do formato da onda obtidas por tonometria de aplanação (17).

1.1.2 Esclarecimentos acerca dos termos utilizados neste projeto
Levando-se em consideração a explicação dos termos abaixo e seguindo as orientações
fornecidas em reunião da pós-graduação em Cardiologia, optamos por utilizar o termo raça
neste projeto. Segundo o dicionário da Porto Editora:
Raça: agrupamento natural de indivíduos que apresentam um conjunto comum de caracteres hereditários,
tais como a cor da pele, os traços do rosto, o tipo de cabelo, etc., que definem variações dentro da mesma
espécie.
Etnia: conjunto de indivíduos que, podendo pertencer a raças e a nações diferentes, estão unidos por uma
cultura e, particularmente, por uma língua comuns.

1.2

Proposta do projeto

Tomando-se por base o exposto em relação à distensibilidade arterial, pode-se afirmar que
sua redução está associada a consequências danosas ao sistema cardiovascular,
representando, então, uma condição patológica merecedora de mais estudos teóricos e
experimentais.
As diferenças entre distensibilidade arterial entre negros, brancos e ameríndios é
relativamente bem documentada, principalmente em relação à maior rigidez arterial
apresentada por negros.
Há muitas técnicas possíveis para obter a distensibilidade arterial de modo não
invasivo, no entanto, não está bem estabelecido qual deve ser o melhor método (17). O que
torna interessante estudar tais técnicas para propor quais são mais indicadas, além de
utilizá-las para mensurar as diferenças de distensibilidade arterial entre grupos raciais
distintos.
Além disso, seria interessante modelar a árvore arterial e propagação da onda de
pulso a fim de interpretar os dados obtidos das medições, fornecendo novas ideias para
melhorar as técnicas de medição de distensibilidade arterial.

2

Objetivos

Nosso objetivo é estudar técnicas de se medir distensibilidade arterial, testar e propor quais
delas são mais indicadas para mensurar a distensibilidade arterial e as diferenças interraciais nas propriedades viscoelásticas de artéria de indivíduos de diferentes raças
submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio e de indivíduos normais.
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Métodos

O método da velocidade de onda de pulso é geralmente aceito como o método mais
simples, não-invasivo, robusto e reprodutível para se medir a distensibilidade arterial (18).
São considerados dois locais para registrar o pulso, geralmente acessando as artérias
carótida e femural. A velocidade é calculada através de
PWV =

L
t

onde  L é a distância percorrida pela onda e  t o intervalo de tempo
correspondente, obtido a partir do registro do pulso (Figura 1). Embora seja impreciso,
quando se trata de estimar o comprimento percorrido pela onda de pulso, esta ainda é
considerada como “técnica padrão”.

Figura 1: Medida da velocidade de onda de pulso (18).
Entre as várias formas de onda que podemos observar, temos variações de pressão,
distensão e Doppler (18). Considerando que as artérias distais, como braquial e radial, são
mais rígidas que as proximais, como a aorta, há um aumento na amplitude da onda e
reflexão do pulso. Assim, podemos obter informações importantes analisando o formato da
onda (Figura 2), como diferenças no formato da onda entre artérias mais rígidas e menos
rígidas, dado que o pulso tem maior velocidade em artérias mais rígidas (17).
Podemos obter também uma medida direta da distensibilidade arterial relacionando
variações no diâmetro do vaso, obtido por imagem de ultrassom, em resposta a variações
de pressão. A tonometria de aplanação pode ser usada conjuntamente com este método para

fornecer uma gráfico de diâmetro por pressão (17).

Figura 2: Representação esquemática da amplificação do pulso. (17)
Para relacionar as medidas de distensibilidade arterial de indivíduos de diferentes
grupos raciais, o presente projeto será desenvolvido em colaboração com a aluna de
doutorado Carla Luana Dinardo, cujo estudo já foi aprovado pelo Comitê de Ética do
Instituto do Coração (número do processo na CAPPESQ: 0272/11). Ela ficará responsável
por determinar o genótipo, através da plataforma Affymetrix SNP 6.0 ®, dos indivíduos
que foram submetidos à cirurgia de revascularização do miorcárdio e dividir em grupos
raciais com o auxílio do programa STRUCTURE.
Vamos relacionar também as propriedades viscoelásticas de artéria com as de
células de músculo liso de artéria mamária, obtidas por ensaio óptico de citometria de
torção magnética. Será analisado, estatisticamente, se há diferenças nas propriedades
viscoelásticas de artéria dos indivíduos de acordo com seus grupos raciais.
Será possível ainda a integração com outros projetos em andamento no grupo, tais
como medição de reologia celular, caracterização da estrutura celular e fibra de actina
através de microscopia de fluorescência.
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