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Glossário
ATP – “Adult Treatment Panel”
CABG – “Coronary Artery Bypass Graft” = Cirurgia de revascularização miocárdica
CaSc – “Agatston Calcium Score” = Escala de calcificação coronária de Agatston
CD – “Cluster of differentiation” = Receptor de superfície celular
DLP – “Dose Lenght Product” = Produto dose-extensão
DP – Desvio padrão
EBCT – “Electron beam computer tomography” = Tomografia computorizada por feixe de
electrões
eNOS – “Endothelial Nitric Oxid Synthase” = Sintetase endotelial do óxido nítrico
EPC – Células Progenitoras endoteliais
FITC – “Fluoroscein isothiocyanate” = Isotiocianato de fluoresceína
FRS – “Framingham risk score” = Escala de risco “Framingham”
FRV – Factores de risco vasculares
HDL – “High Density Lipoprotein” = Lipoproteína de alta densidade
HTA – Hipertensão arterial
HU – Hounsfield Units = Unidades de Hounsfield
IL – Interleucina
IMC – Índice de massa corporal
IMT – “Intimal-media thickness” = Espessura íntima-média
IVUS – “Intravascular ultrasonography” = Ecografia intravascular
KDR – “Kinase insert domain receptor”
LDL – “Low Density Lipoprotein” = Lipoproteína de baixa densidade
MCP – “Monocyte Chemoattractant Protein”
MDF – “Modified Diamond-Forrester” = Escala modificada de Diamond-Forrester
MIP – “Maximal Intensity projection” = Projecção de intensidade máxima
NT-proBNP – “N-terminal B natriuretic peptide” = Peptídeo natriurético tipo B
PBS – “Phosphate-bufered saline”
PCR – Proteína C Reactiva
PE – “Phycoerythrin”=Ficoeritrina
SCA – Síndrome coronária aguda
TAE – Tecido adiposo epicárdico
TCMD – Tomografia computorizada multidetectores
TNF – “Tumoral necrosis factor” = Factor de necrose tumoral
UMA – Unidade-maço-ano
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1. Introdução

Múltiplos estudos têm demonstrado que o endotélio vascular tem um papel
primordial na biologia e fisiopatologia cardiovascular.
As células progenitoras do endotélio (EPC) - que têm um papel primordial na
regeneração vascular em resposta a agressões (vasculogénese) - têm sido descritas
como potenciais marcadores de risco cardiovascular e eventuais alvos terapêuticos no
tratamento de doenças cardiovasculares.
Baixos níveis de EPC no sangue periférico têm sido associados à presença de
vários factores de risco cardiovasculares (FRV) ou de doença coronária. Porém,
pouco se sabe da sua relação com factores de risco vascular indirectos, como a
obesidade visceral e a sua correlação com a carga aterosclerótica global em indivíduos
sem doença coronária conhecida.
Por outro lado, a recente generalização de técnicas de tomografia
computorizada multidetectores (TCMD) para exclusão de doença coronária em
indivíduos com suspeita de doença coronária, veio facilitar a introdução de novas
técnicas de avaliação do risco cardiovascular - como a quantificação do cálcio
coronário - e a investigação de novos marcadores imagiológicos eventualmente
associados ao desenvolvimento de doença coronária (como a medição da gordura
epicárdica), cujas potencialidades ainda não foram suficientemente exploradas.
O estudo da importância e desempenho relativo de cada um destes novos
métodos de avaliação de risco, das suas eventuais inter-relações e da sua correlação
com parâmetros demográficos/antropométricos e factores de risco clássicos poderá,
pois, contribuir para a compreensão dos mecanismos moleculares envolvidos no
processo aterosclerótico da doença coronária.
5

Este estudo poderá também ajudar a definir o papel que os novos métodos de
imagem como a tomografia computorizada multidetectores poderão vir a
desempenhar na identificação e selecção de candidatos a terapêuticas que se baseiem
no potencial terapêutico da angiogénese ou reparação/regeneração do tecido
endotelial.
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1.1. Tecido Adiposo Epicárdico
O tecido adiposo epicárdico (TAE) tem sido referenciado como um tecido
com importantes funções de produção hormonal e a sua eventual relação com o
desenvolvimento e progressão de doença coronária tem suscitado um crescente
interesse. Estudos que contribuam para esclarecer a importância desta possível
associação fisiopatológica e para a compreensão dos mecanismos moleculares
potencialmente envolvidos são por isso necessários.1, 2
A gordura epicárdica é uma camada de tecido adiposo que envolve o coração e
os vasos coronários, limitada externamente pelo pericárdio e internamente pelo
miocárdio, com o qual contacta directamente e com o qual partilha a irrigação
sanguínea.1, 2 Em adultos, o TAE está concentrado nos sulcos aurículo-ventriculares e
interventriculares e ao longo dos principais ramos das artérias coronárias; em menor
grau, está também presente à volta das aurículas, sobre a parede livre do ventrículo
direito e sobre o ápex do ventrículo esquerdo.2, 3
Embora seja um tipo de gordura visceral, a sua localização privilegiada em
relação à árvore arterial coronária e às estruturas cardíacas tem sido sugerida como
potencialmente relevante para o desenvolvimento de doença arterial coronária.1,

2

Armazena triglicerídeos, é uma fonte de ácidos gordos livres e produz uma grande
variedade de mediadores capazes de influenciar o tonus arterial coronário2 como a
adiponectina, resistina, citoquinas inflamatórias1, 2, 4 e outros produtos vasoactivos.5
Segundo alguns autores, este tecido adiposo poderá influenciar directamente o
desenvolvimento de aterosclerose coronária uma vez que não há qualquer barreira
anatómica que impeça a difusão de ácidos gordos livres e de adipocitoquinas através
das paredes vasculares coronárias.1, 2, 4 De facto, os segmentos intramiocárdicos das
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artérias ou segmentos não rodeados de gordura epicárdica parecem estar menos
sujeitos ao desenvolvimento de placas de aterosclerose, o que poderá sugerir uma
regulação parácrina local.1, 6
Apesar destas particularidades, o tecido adiposo epicárdico - e a sua potencial
relação com a doença aterosclerótica - tem sido muito menos estudado que o seu
congénere abdominal (tecido adiposo visceral abdominal)1,
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e só recentemente se

provou a sua função como órgão produtor hormonal.1, 2, 4, 7, 8
Tem a mesma origem, em termos embriológicos, que a gordura visceral
abdominal.8, 9 Tal como esta, parece estar aumentada em indivíduos obesos, mas a sua
eventual correlação com a gordura visceral ainda não está esclarecida, havendo
resultados contraditórios nos poucos estudos realizados com este objectivo.1,
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Ao

contrário do que se poderia esperar, não há grande evidência de que a gordura
epicárdica se correlacione fortemente com a adiposidade geral.2,
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Por outro lado,

estudos recentes indicam que a espessura do TAE em pessoas obesas parece
correlacionar-se com outros marcadores indirectos de risco cardiovascular como o
perímetro abdominal, a pressão arterial diastólica, insulinemia e glicemia em jejum,
Colesterol HDL, LDL, níveis plasmáticos de adiponectina e resistência à insulina,
podendo ser um preditor de risco cardiovascular.11-13 Esta hipótese está, no entanto,
por confirmar uma vez que não há estudos epidemiológicos prospectivos.1, 2 O TAE
está também clinicamente relacionado com a massa ventricular esquerda e, em
obesos, com a função ventricular diastólica e dimensões da aurícula esquerda.2, 14, 15
As relações entre adipocitocinas, doença coronária, disfunção cardíaca e TAE
não estão ainda bem esclarecidas.10, 16 Num estudo de Mazurek et al4 a expressão e
secreção de TNF-alfa, MCP-1, IL-1 beta e IL-6, bem como o infiltrado celular crónico
com macrófagos, linfócitos e basófilos, encontrava-se aumentada no TAE (vs tecido
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subcutâneo da perna) de doentes obesos submetidos a CABG por doença coronária
severa; as adipoquinas não se correlacionaram com a extensão da doença coronária,
FRV ou índice de massa corporal (IMC) e os níveis plasmáticos dos biomarcadores
inflamatórios não se correlacionaram com a sua expressão no tecido adiposo
epicárdico.4 Comparando doentes obesos com não-obesos, Malavazos demonstrou
uma correlação significativa entre o aumento de gordura epicárdica com os níveis
plasmáticos circulantes de MCP-1 e de complexos sIL-6R/IL-6. Aplicando modelos
de regressão logística, esta correlação manteve-se mais forte do que com a relação
destes marcadores com a gordura visceral ou subcutânea.10 Em estudos realizados em
não-obesos, o TAE de indivíduos com doença coronária expressou mais citoquinas
pró-inflamatórias e menos adiponectina (adipocitoquina vasoprotectora com acções
anti-inflamatórias e anti-aterogénicas) do que o de pessoas sem doença coronária.8
São necessários mais estudos para testar a hipótese de que as adipocitoquinas
produzidas e libertadas do tecido adiposo epicárdico humano (ou a sua disfunção)
possam contribuir para a patogénese local de aterosclerose coronária.1, 2, 4 Também as
hipótese da função protectora parácrina local da adiponectina produzida pelo TAE e
da reacção inflamatória estimulada pelo TAE poder ter efeitos potencialmente
benéficos como a estimulação de angiogénese e desenvolvimento de circulação
colateral necessitam ser testadas.4
Num estudo de Tagushi et al, a área de gordura pericárdica (incluindo o TAE),
medida por tomografia computorizada do tórax correlacionou-se significativamente
com a extensão de doença coronária avaliada angiograficamente em não-diabéticos,
tanto obesos como não-obesos.17 Mais recentemente um estudo clínico de Jeong et al
16

demonstrou a correlação da espessura do TAE medido por ecografia com a

severidade da doença coronária em doentes com doença coronária conhecida. Num
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estudo prévio de Chaowalit et al, no entanto, essa relação não foi comprovada.18 O
advento de técnicas não-invasivas para o diagnóstico de doença coronária veio
facilitar o estudo desta eventual correlação e novos e maiores estudos clínicos poderão
agora ser realizados.16

1.1.1. Quantificação do tecido adiposo epicárdico
Várias técnicas têm sido usadas para quantificação deste tecido, quer por
métodos ecocardiográficos10, 12, 16 quer por tomografia computorizada3 e ressonância
magnética19, sendo que estes últimos métodos têm a vantagem de não estarem
limitados pela janela ecocardiográfica, terem melhor resolução espacial e
possibilitarem reconstruções e medições tridimensionais do coração e da sua
superfície epicárdica.3, 16, 19

10

1.2. “Score” de cálcio
A calcificação arterial coronária é parte do desenvolvimento de aterosclerose,
ocorre quase exclusivamente em artérias ateroscleróticas e está ausente nas paredes
vasculares de vasos normais.20-23 Encontra-se mais frequentemente associada a lesões
mais avançadas e mais antigas. Embora haja uma correlação positiva entre o local e
quantidade de cálcio e o grau de estenose luminal nesse mesmo local, esta relação não
é linear e apresenta grandes intervalos de confiança.24
Apesar da calcificação arterial coronária detectada radiologicamente poder
estimar a “carga aterosclerótica” total e de um estudo de cálcio por TCMD positivo
(definido como a presença de qualquer quantidade de cálcio coronário) ser muito
específico para a presença de aterosclerose, o cálcio não se concentra exclusivamente
em locais com estenoses coronárias severas.25-27 Por outro lado, a relação entre a
calcificação arterial e a probabilidade de ruptura da placa continua desconhecida.28, 29
No “St.Francis Heart Study”, com 4903 indivíduos assintomáticos, a análise
univariada e multivariada da estimativa de risco após 4,3 anos de seguimento
demonstrou que a quantificação de cálcio tinha um valor preditivo independente que
se sobrepunha aos registos históricos de factores de risco vascular e aos factores de
risco medidos.30 A quantificação de cálcio coronário manteve-se um preditor
independente de eventos numa análise multivariada incluindo a PCR. Vários estudos
avaliaram também o valor prognóstico do “score de cálcio” em modelos
multivariados controlados para outros FRV que não fazem parte do “Framingham
Risk Score” (FRS), incluindo história familiar de doença coronária ou IMC.30-32
A extensão da calcificação coronária detectada por TCMD está relacionada
com carga aterosclerótica, embora haja um grande grau de variabilidade local-a-local
na presença e extensão de cálcio em cada placa individual. Estudos com peças de
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autópsia mostraram que a extensão e distribuição do cálcio dentro das placas tendem a
relacionar-se com os locais de antigas rupturas de placas (cicatrizadas).33 Além disso,
as placas vulneráveis tendem a ser aquelas com deposição de cálcio menos extensa
(frequentemente com uma distribuição pontual, conforme documentado com estudos
de ecografia intravascular (IVUS) em doentes com síndromes coronárias agudas
(SCA).33-35 Para perceber este aparente conflito entre a estabilidade de uma lesão
calcificada e a correlação com a taxa de eventos coronários, devemos reconhecer a
associação entre a extensão da placa aterosclerótica e a maior frequência de placas
calcificadas e não-calcificadas. Isto é, doentes que têm placas calcificadas estão
também em maior risco de ter placas não calcificadas, mais propícias à ruptura e à
trombose intra-coronária.36 É a co-ocorrência de placas calcificadas e não-calcificadas
que permite estimar a ocorrência de eventos coronários através da quantificação de
cálcio. A fisiopatologia da progressão do cálcio na aterosclerose é complexa,
influenciada geneticamente e parcialmente influenciada por fármacos que têm
potencial para modificar a biologia do processo de calcificação.
Poucos estudos envolveram comparações directas do “Score” de Cálcio com
outras modalidades de imagem ou biomarcadores e mais investigação é necessária
nesta área.20
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1.2.1. Quantificação da calcificação coronária
A tomografia por feixes de electrões (EBCT) e a tomografia computorizada
por multi-detectores (TCMD) são os métodos mais utilizados para a medição da
calcificação coronária. Ambos utilizam imagens de espessura reduzida (1-3mm),
utilizando velocidades de aquisição muito elevadas, de forma a reduzir artefactos de
movimento. Vários sistemas de quantificação do cálcio arterial coronário foram
desenvolvidos com base no coeficiente de atenuação do Raio-X ou atenuação medida
em unidades de Hounsfield e a área dos depósitos de cálcio, sendo o “Agatston
Calcium Score” um dos mais utilizados.37
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1.3. Células progenitoras endoteliais
O endotélio vascular tem um papel de primordial importância na biologia
cardiovascular. Encontra-se continuamente em processo de reparação em resposta a
agressões, segundo um processo designado por vasculogénese. Várias células
circulantes estão envolvidas neste processo de regeneração: células endoteliais
maduras, monócitos capazes de diferenciação funcional e fenotípica em células
endoteliais (CD14+) e – representando um papel fulcral em todo este processo – as
células progenitoras endoteliais (EPC). Estas últimas, mais diferenciadas, são
derivadas de células pluripotenciais da medula óssea e caracterizadas pelos seus
marcadores de superfície CD 34 e KDR.38, 39
Os percursores iniciais da medula óssea, hemangioblastos, são estimulados e
mobilizados para a circulação em resposta a estímulos endógenos e exógenos. Através
de um processo de maturação e diferenciação dão origem a células progenitoras
endoteliais (EPC) funcionalmente activas, que se alojam nos locais de lesão vascular,
promovendo a criação de novo tecido endotelial.
Em todas as fases da sua maturação, as EPC expressam marcadores de
membrana que permitem a sua identificação e quantificação em amostras de sangue
periférico. Existem 3 grupos diferentes de EPC no sangue periférico, de acordo com a
sua expressão fenotípica: células CD34+/133+, células CD34+/133+/KDR+ e células
CD34+/KDR+. Este último grupo é o mais diferenciado e representa cerca de 80%
das EPC circulantes.40 O estudo de células com marcadores de superfície CD34 e
KDR – que podem ser detectadas usando técnicas de imunocitoquímica – tem sido o
método mais utilizado nas investigações sobre angiogénese ou vasculogénese.41
Não há actualmente publicados estudos sistemáticos sobre o perfil das EPC
em indivíduos saudáveis. Alguns estudos identificaram vários factores que parecem
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influenciar a sua concentração no sangue circulante periférico.42, 43 Os FRV parecem
ter efeito negativo cumulativo, correlacionando-se inversamente com o número de
EPC circulantes. O Tabagismo revelou-se como o FRV com maior relação com a
diminuição de EPC e a HTA com a redução da sua capacidade migratória.42,

44

Doentes com DM (tipo 1 e tipo 2) têm uma redução da concentração de EPC e uma
actividade migratória deficitária, tendo-se sugerido a hipótese de uma mobilização
reduzida da medula óssea, um consumo elevado de EPC na periferia (nos locais das
lesões vasculares) e uma semi-vida reduzida.45, 46
A isquemia, quer miocárdica, quer periférica, foi associada a um rápido
aumento de EPC circulantes, o mesmo acontecendo com agressões vasculares,
incluindo cirurgia de by-pass.47-49 Num estudo de George J et al, doentes com angina
instável apresentaram um número aumentado de EPC sem diminuição da sua
capacidade migratória, quando comparados com pessoas com doença aterosclerótica
estabilizada. A inflamação sistémica, expressa por um aumento da PCR, também se
correlacionou positivamente com o número de EPC, sugerindo que a inflamação
promove a sua mobilização.50 Investigações recentes correlacionaram as EPC
circulantes

com

a

função

vasodilatadora

endotelial:

níveis

mais

baixos

correlacionaram-se com diminuição da sintétase constitutiva do NO (eNOS) um
preditor independente de eventos cardiovasculares - e com uma circulação colateral
diminuída.51
As estatinas têm sido descritas como capazes de aumentar o número e a
mobilização das EPC circulantes, estimulando a diferenciação e maturação dos
percursores medulares em EPC.52-56 Porém, um estudo recente de Hristov et al
demonstrou uma correlação inversa entre a dose de estatina em tratamento continuado
e o número de EPC no sangue periférico em doentes com doença coronária
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documentada. No mesmo estudo os autores encontraram uma correlação positiva
entre obesidade e EPC circulantes.57
A angiotensina parece aumentar a senescência das EPC e diminuir as suas
capacidades de neovascularização, enquanto o estrogénio tem efeito contrário.58, 59
As EPC parecem ser a pedra basilar na regeneração vascular após lesão
isquémica. A monitorização das EPC circulantes (CD34+/KDR+) pode por isso ser
útil para a identificação de doentes de risco e tem estimulado a investigação e
desenvolvimento de terapêuticas dirigidas à estimulação da regeneração/reparação
vascular endógena. 60-62
Muito recentemente foram comercializados stents – desenvolvidos por
bioengenharia capazes de captar EPC para a sua superfície com o intuito de acelerar
o processo de regeneração vascular, promovendo uma rápida re-epitelização vascular
após angioplastia de um vaso coronário. Este processo teria a vantagem de acelerar a
recuperação endotelial, com uma potencial redução da trombogenese coronária e da
reestenose intra-stent.63-65 No entanto, a aplicação desta tecnologia (e de outras que se
baseiem na mobilização de EPC endógenas) requer um conhecimento profundo das
eventuais variações interpessoais do perfil de EPC circulantes e da sua capacidade de
mobilização. Deste modo, é crucial esclarecer os padrões habituais de distribuição
destas células em diferentes tipos de populações e identificar os factores que poderão
influenciar a sua concentração e mobilização. Neste sentido, tornam-se cada vez mais
prementes estudos populacionais que correlacionem as concentrações de EPC com
diferentes características demográficas, clínicas e laboratoriais.
As células progenitoras endoteliais têm sido descritas como potenciais
marcadores de risco vascular e potenciais alvos terapêuticos na doença
cardiovascular.66-68 Níveis diminuidos de EPC no sangue periférico têm sido
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associados a vários FRV e com a doença coronária.42, 45, 46, 69, 70 No entanto, pouco se
sabe acerca da sua relação com factores de risco indirectos, como a obesidade
visceral.57 Além disso, a sua eventual relação com a carga aterosclerótica em pessoas
sem doença coronária conhecida não está ainda bem documentada.71
Antes que os níveis de EPC possam ser um parâmetro a considerar na
estratificação de risco cardiovascular e antes que estratégias terapêuticas possam ser
planeadas, tirando partido das propriedades de reparação destas células, os níveis de
EPC circulantes necessitam ser estudados em diferentes populações e situações
clínicas. 60, 61
O estudo das eventuais relações entre os níveis de EPC circulantes e
parâmetros demográficos, antropométricos e factores de risco tradicionais pode
contribuir para uma melhor compreensão dos mecanismos envolvidos na doença
aterosclerótica e podem vir a desempenhar um papel importante na identificação e
selecção de candidatos a terapêuticas baseadas no potêncial terapêutico da
angiogénese.
Deste modo, uma das vertentes do nosso projecto de investigação foi a
identificação de preditores dos níveis circulantes de EPC e o estudo de eventuais
correlações entre os níveis de EPC no sangue periférico e factores de risco vasculares
directos e indirectos.
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1.3.1. Quantificação de células progenitoras endoteliais
As células progenitoras endoteliais podem ser identificadas no sangue
periférico através da expressão de marcadores de superfície. Técnicas de citometria de
fluxo para quantificação destas células no sangue periférico foram descritas e têm sido
aplicadas de forma padronizada e consistente no estudo desta população celular.
Outros métodos de identificação e análise semi-quantitativa - que se baseiam em
unidades de formação de colónias em cultura - foram também descritos, mas a falta de
estandardização torna difícil a comparação e interpretação de resultados por esta via.62
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1.4. Gordura visceral , aterosclerose e EPC. Dados de estudos recentes.

1.4.1. Aterosclerose (“Calcium Score”) e EPC
A lesão do tecido endotelial representa a primeira etapa do processo
aterogénico. Estudos experimentais demonstraram que as EPC estão envolvidas na
homeostasia e reparação endotelial. A diminuição dos níveis de EPC tem sido
demonstrada em doenças ateroscleróticas estabelecidas. Estudos recentes estudaram
também a correlação entre a variação dos níveis de EPC e a aterosclerose subclínica
em indivíduos assintomáticos sem doença aterosclerótica conhecida.72, 73 Num estudo
de Fadini et al a diminuição de células CD34+/KDR+ correlacionou-se com o
aumento da espessura da íntima e média na carótida interna, independentemente de
outros parâmetros vasculares, mesmo após ajuste para os níveis de PCR e factores de
risco cardiovasculares clássicos.72
Com o objectivo de investigar se os níveis de EPC circulantes poderão ser
considerados um marcador de risco cardiovascular ainda antes da ocorrência de
eventos cardiovasculares, Chironi et al estudou 84 indivíduos sem doença
cardiovascular conhecida. As células CD34+/KDR+ encontravam-se diminuídas na
presença de placas carotídeas, aórticas ou femorais mas a contagem não se
correlacionou com a espessura íntima/média (IMT) avaliada por tomografia
computorizada. Após ajuste para o score de risco Framingham - que também se
correlacionou com a diminuição de EPC circulantes - apenas a correlação com a
presença de placas de aterosclerose a nível carotídeo se manteve estatisticamente
significativa. Os autores concluíram que a diminuição do número de EPC circulantes
pode participar na fase pré-clínica do processo aterosclerótico e fornecer informação

19

adicional aos FRV clássicos no que concerne à avaliação do risco cardiovascular
global.73
Num estudo com 104 pacientes chineses com doença coronária conhecida ou
suspeita, Wang et al, mostrou haver uma correlação inversa entre a presença e a
gravidade da doença coronária avaliada angiograficamente (grau de estenose avaliado
por cateterismo) e o número e actividade das EPC circulantes. Este número também
se correlacionou inversamente com a idade, PCR, HTA e História familiar de doença
coronária.69
No estudo já citado, George et al estudou o número e propriedades adesivas
das EPC circulantes em doentes com angina instável e verificou que o número de EPC
se encontrava significativamente aumentado em indivíduos com angina instável
quando comparados com controlos com angor estável, não havendo diferenças quanto
à sua capacidade de adesão. Encontrou também uma correlação positiva entre o nível
de PCR e o número de EPC circulantes, mas não com a sua capacidade de adesão.
Estes dados sugerem que a inflamação sistémica poderá desempenhar um papel na
mobilização periférica das EPC em doentes com síndromes coronários.50
Um estudo de Hughes et al, investigou a associação dos níveis de EPC com a
presença de aterosclerose e possíveis diferenças de níveis de EPC entre etnias. O
número de EPC (não-senescentes) circulantes correlacionou-se inversamente com a
calcificação coronária avaliada por tomografia computorizada (CaSc) e com o IMT
femoral. Esta associação manteve-se na análise multivariada após ajuste para outros
FRV. Não houve diferenças entre indivíduos Europeus ou Asiáticos.71
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1.4.2. Obesidade e CaSc
Apesar da obesidade estar associada a um aumento da mortalidade
cardiovascular não é ainda claro se esta relação se deve ou não a um aumento da carga
aterosclerótica. Snell-Bergeon et al investigou a associação entre os parâmetros
antropométricos de obesidade (IMC, perímetro da cintura e anca) e a medição de
gordura visceral abdominal por tomografia computorizada com a presença de
aterosclerose subclínica definida pela presença de cálcio coronário detectado por
EBCT numa população assintomática de 383 homens e 379 mulheres, entre os 20 e os
58 anos de idade. O IMC, o perímetro abdominal e a gordura subcutânea
correlacionaram-se com a presença de cálcio. No entanto, os parâmetros
antropométricos correlacionaram-se tão eficazmente com a presença de cálcio
coronário como a gordura visceral e subcutânea medida por tomografia
computorizada, mesmo na análise multivariada após ajuste para os FRV clássicos pelo que os autores concluíram não haver superioridade das medições por tomografia
computorizada em relação às medidas antropométricas na detecção de doença
coronária subclínica.74
Recentemente, See et al publicou um trabalho em que correlacionou diferentes
medidas de obesidade com a prevalência de aterosclerose definida como a presença de
um “Agatston Calcium Score” >10. Usando dados do “Dallas Heart Study”,
demonstraram

que

a

relação

perímetro

cintura/anca

se

correlacionou

independentemente com a prevalência de aterosclerose com melhor índice de
discriminação que o IMC ou o perímetro abdominal. Esta associação entre as medidas
de obesidade e a presença de aterosclerose mimetizam a relação entre a obesidade e a
mortalidade cardiovascular o que segundo os autores sugere que a obesidade contribui
para a mortalidade cardiovascular através do aumento da carga aterosclerótica.75
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1.4.3. Obesidade e EPC
No estudo de Hristov et al previamente citado57, encontrou-se uma correlação
positiva entre obesidade e o número de EPC circulantes em indivíduos com doença
coronária documentada. Num estudo muito recente Jung et al demonstrou que os
números de alguns subgrupos de EPC circulantes se encontram mais elevados em
adolescentes com excesso de peso.76 Pelo Contrário, Müller-Ehmsen et al, num estudo
com 149 voluntários num programa de emagrecimento demonstrou que a obesidade
se relacionou com uma diminuição das EPC circulantes e que a dieta e perda de peso
conduziram a um aumento da sua contagem.70
Estes achados, quando interpretados à luz dos estudos anteriormente descritos,
que demonstraram correlações positivas entre a obesidade e a calcificação coronária e
dos que encontraram correlações inversas entre o calcium score e EPC circulantes,
revela que estas correlações são complexas, provavelmente influenciadas por
múltiplos factores e possivelmente distintas em diferentes populações.

Não há até à data qualquer estudo publicado que correlacione a gordura
visceral epicárdica com o grau de calcificação da árvore coronária e/ou com os
níveis de EPC circulantes.

22

2. Objectivos:

2.1. Identificar preditores de níveis circulantes de células progenitoras
endotelias no sangue periférico e estudar a sua relação com factores de risco
vasculares directos e indirectos (incluindo adiposidade visceral) e com a presença de
aterosclerose coronária.
2.2. Estudar eventuais inter-relações entre tecido adiposo epicárdico, tecido
adiposo visceral abdominal e aterosclerose coronária e testar a possibilidade de a
quantificação de tecido adiposo epicárdico ser usada como predictor independente de
doença coronária.

Este projecto foi planeado com o objectivo de estudar dois novos parâmetros
recentemente propostos como potenciais marcadores de risco cardiovascular: a
quantificação da gordura epicárdica e a contagem de células progenitoras endoteliais
no sangue periférico. Propusemo-nos a correlacionar estes parâmetros com a presença
de aterosclerose coronária numa população de risco baixo a intermédio de doença
coronária e a pesquisar eventuais inter-relações entre eles e com outros marcadores de
risco (directos e indirectos) como sejam os factores de risco cardiovascular clássicos e
métodos de imagem já validados em termos de valor prognóstico: a determinação do
tecido visceral abdominal e a quantificação do cálcio coronário.

23

3. População e Métodos:
3.1. População
Entre Novembro de 2007 e Maio de 2008, 261 doentes foram referenciados
para

realização

de

angiografia

coronária

por

tomografia

computorizada

multidetectores (MDCT) e foram prospectivamente avaliados para eventual inclusão
no estudo.
Pacientes com doença coronária conhecida (n=16), indicações requerendo um
protocolo de aquisição de imagem diferente (por exemplo, avaliação simultânea da
artéria aorta ou da artéria pulmonar (n=7), doentes com arritmia (n=5), anemia
(Hgb≤8.5) (n=2), alergia a contraste iodado previamente conhecida (n=1) e
insuficiência renal (n=2) ou limitação marcada da mobilidade/medicamente
restringidos ao leito – que impossibilitasse a aquisição de medições antropométricas
correctas (n=5) foram excluídos. Oito doentes recusaram assinar consentimento
informado escrito e foram também excluídos do estudo (n=8). A população final
consistiu assim em 215 doentes (132 homens e 83 mulheres) sem doença coronária
conhecida referenciados para angiografia por TCMD para avaliação da anatomia
coronária. Cento e sessenta doentes apresentavam sintomas (136 com queixas de dor
torácica, 22 com clínica de dispneia ou cansaço fácil e 2 com palpitações), enquanto
55 estavam assintomáticos (33 doentes com múltiplos factores de risco vascular, 19
após prova de esforço positiva, e por 3 por cardiopatia dilatada de etiologia
desconhecida).
Foi obtido consentimento informado escrito de todos os participantes.
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3.2. Desenho / Protocolo do estudo
Todos os pacientes que constituíram a amostra final foram submetidos ao
mesmo protocolo de estudo.

3.2.1. Colheita de história clínica e factores de risco vasculares conhecidos
Após assinatura do consentimento informado, foi colhida uma breve anamnese
e a informação clínica (incluindo motivo do exame, antecedentes patológicos, factores
de risco cardiovascular, sintomatologia, exames prévios e medicação habitual) obtida
através de um questionário estandardizado e consulta das cartas de referenciação.
Definição de Factores de Risco de Doença Coronária:
o Hipertensão: história de HTA conhecida há pelo menos um ano e/ou
terapêutica actual com medicação anti-hipertensora;
o Diabetes: necessidade de terapêutica com antidiabéticos orais ou insulina.
o Dislipidemia: detecção prévia (há pelo menos um ano) - em análises
sanguíneas em jejum - de niveis elevados de colesterol total (>200 mg/dl),
triglicerídeos (>200 mg/dl) ou colesterol LDL (>150 mg/dl) e/ou terapêutica
actual com anti-dislipidémicos.
o Tagabismo: Fumador: Consumo actual de tabaco ou abandono há menos de 12
meses; Ex-fumador: História de consumo superior a 2 Unidades-Maço-ano
(UMA) com abandono há mais de 12 meses e menos de 20 anos. Não
fumador: restantes situações (sem consumo actual de tabaco e consumo total
inferior a 2 UMA ao longo da vida ou abandono há mais de 20 anos).
o História Familiar de doença coronária: evidência documentada de doença
coronária (enfarte do miocárdio, revascularização coronária ou morte súbita)
prematura em familiar próximo (homem<55 anos; mulher<65 anos).
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A presença de Síndrome Metabólico foi diagnosticada de acordo com os
critérios do “Adult Treatment Panel III” (ATP III).77

3.2.2. Medidas antropométricas
A medição do perímetro abdominal foi realizada de acordo com os métodos
padronizados78, e o Índice de Massa Corporal (IMC) calculado a partir das medições
simultâneas de peso e altura (Balança com estadiómetro Jofre®).

3.2.3. Avaliação da Tensão Arterial e Análises Sanguíneas
Previamente à administração da pré-medicação do exame foi avaliada a tensão
arterial e frequência cardíaca na posição de sentado e colhida uma amostra de sangue
periférico a nível dos membros superiores (no local da colocação do cateter para
injecção do contraste) para avaliação do perfil lipídico, hemograma, glicemia,
hemoglobina glicosilada, função renal, níveis séricos de PCR, NT-proBNP, troponina
I e níveis de EPC circulantes.

3.2.4. Aquisição de imagens
Todos os doentes foram submetidos a uma tomografia computorizada usando
um “scanner” de 64 detectores (Somaton Sensation 64, Siemens Medical Solutions,
Forchheim, Germany). O exame incluiu 3 diferentes aquisições: uma para
quantificação de gordura abdominal, a segunda para avalição da calcificação
coronária e a terceira, com contraste, para angiografia coronária e quantificação do
tecido adiposo epicárdico.
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3.2.5. Quantificação da gordura abdominal
Para avaliação do tecido adiposo abdominal, foi efectuada uma aquisição de
um único corte ao nível de L4-L5, de acordo com o método descrito por Borkan et
al.79 Os factores radiográficos usados foram de 120 kV e 216 mAs - para a voltagem e
corrente do tubo, respectivamente - com uma espessura de corte de 5 mm, resultando
numa exposição efectiva estimada em 0.06 mSv. Na imagem obtida, um cursor foi
usado para delimitar a área visceral abdominal, através da identificação da camada
muscular da parede abdominal80 (Figura 1). As áreas correspondentes a gordura foram
identificadas através dos valores de atenuação do raio X, considerando-se como tecido
adiposo áreas com valores de atenuação compreendidos entre -150 e -50 Unidades de
Hounsfield (HU).81 O tecido adiposo subcutâneo foi obtido através da subtracção do
tecido adiposo visceral à gordura abdominal total.
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Figura 1. Imagem de tomografia axial computorizada para quantificação de
gordura abdominal. A área de tecido adiposo foi estimada através da soma dos
pixeis com valores de atenuação compreendidos entre os -150 e os -50 HU. A área de
gordura visceral foi separada da área de gordura subcutânea pela delineação da
camada muscular da parede abdominal. A quantificação da área de gordura
subcutânea obteve-se por subtração da área de gordura visceral à área de gordura
abdominal total.
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3.2.6. Quantificação do cálcio coronário
Todos os pacientes foram submetidos a uma aquisição sem contraste, com
baixa dose de radiação para quantificação do cálcio coronário. Os parâmetros
radiográficos para esta aquisição foram: colimação 24 x 1,2 mm, tempo de rotação da
gantry de 330 ms, “pitch” de 0,2, voltagem do tubo de 120 KV e corrente do tubo de
190 mAs. A dose de radiação efectiva foi de 2,1±0,4 mSV. A reconstrução da imagem
foi realizada usando uma espessura efectiva de 3 mm de corte. A calcificação
coronária foi quantificada de acordo com o “Agatston Calcium Score” e calculada
usando um limiar de detecção de 130HU através de software semi-automático (Syngo
Calcium Scoring, Siemens Medical Solutions), conforme previamente descrito. 82, 83

3.2.7. Avaliação de doença coronária
Após a aquisição para a quantificação de cálcio, foi realizada uma aquisição
com contraste para coronariografia por tomografia computorizada. A colimação usada
foi de 64x0,6 mm e a corrente do tubo de 850 mAs; todos os restantes parâmetros
foram semelhantes à aquisição prévia. Foi usada modulação de corrente do tubo com
controle electrocardiográfico de forma a reduzir a dose de radiação efectiva. A
corrente máxima foi aplicada a 60-65% do intervalo RR (ciclo cardíaco entre duas
sístoles), correspondendo a uma fase diastólica habitualmente associada a menor
movimento cardíaco. Em doentes com peso inferior a 70 Kg, a voltagem do tubo foi
reduzida para 100 kV. A dose de radiação efectiva nesta aquisição foi estimada em
6.6±2.2 mSv. Um bólus de contraste (Ultravist®, Iopromide 370 mg/ml, Bayer
Schering Pharma AG, Berlin, Germany) foi injectado através de um acesso venoso
dedicado (cateter 18G) a nível do antebraço. Dependendo da extensão da janela de
aquisição, foram injectados, através de um injector Stellant D® (MEDRAD Inc,
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Warrendale, PA, USA) 80 a 100 ml de contraste, a uma velocidade de 5 cc/min,
seguido de 40 ml de soro fisiológico à mesmo velocidade. Foi usada uma técnica de
“bolus-tracking”, com uma região de interesse colocada na aorta ascendente e
programada para detectar um nível pré-definido de 150 HU.
Para avaliação da coronariografia foram reconstruídos conjuntos multifásicos
de imagens, que foram posteriormente processados e analisados numa estação de
trabalho dedicada (Aquarius® WorkStation, Tera Recon Inc, San Mateo, California,
USA). A presença de doença coronária significativa foi definida pela detecção de,
pelo menos, um segmento com uma estenose condicionando um estreitamento do
lúmen coronário superior a 50%.84 Os segmentos severamente calcificados - limitando
uma correcta avaliação do lumen arterial - foram também classificados como
positivos para a presença de estenoses significativas.

3.2.8. Quantificação de tecido adiposo epicárdico
Para a quantificação da gordura epicárdica utilizou-se o mesmo conjunto de
imagens adquiridas para a angiografia coronária, sendo escolhida a fase com melhor
qualidade de imagem – correspondendo habitualmente a uma das fases diastólicas
com maior corrente do tubo. A gordura epicárdica foi quantificada usando diferentes
medições: três medidas de espessura, uma medição da área num plano axial e uma
quantificação volumétrica, incluindo todo o tecido adiposo epicárdico (desde a
bifurcação do tronco pulmonar até ao diafragma).
As medidas de espessura foram efectuadas no sulco auriculo-ventricular
direito, segundo um plano ortogonal ao terço médio da artéria coronária direita, ao
nível da parede livre do ventrículo direito e no terço médio do sulco interventricular
anterior. Para a avaliação da área de gordura epicárdica, foi usado um plano axial ao

30

nível do terço médio da artéria coronária direita e o tecido adiposo foi identificado de
acordo com as unidades de Hounsfield previamente descritas, após delineação externa
do pericárdio. (Figura 2)

Figura 2. Projecção de Intensidade Máxima (MIP) no plano axial ao nível do terço
médio da artéria coronária direita. Visualizam-se duas medidas de espessura (a nível
do sulco auriculo-ventricular direito e do sulco interventricular anterior), bem como
a medida da área de tecido adiposo epicárdico neste corte.

Para determinação do volume do tecido adiposo epicárdico foram usados
cortes de 1 mm de espessura, nos quais foram delinado manualmente o contorno
pericárdico, tal como descrito para a avaliação da área (figura 2). Este procedimento
foi repetido em planos axiais a cada 10 mm, começando superiormente nos cortes
axiais logo abaixo da bifurcação da artéria pulmonar até ao nível mais superior da
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válvula pulmonar. Desde este ponto até ao primeiro corte em que o diafragma se torna
visivel foram delineados cortes de 20 em 20 mm. Entre esse nível e o último corte em
que ainda é visivel pericárdio, foram novamente usados espassamentos de 10 mm
entre medições. (Figura 3)

Figura 3. Conjunto de imagens de tomografia computorizada multidetectores em
projecções de intensidade máxima ilustrando o protocolo de quantificação do
volume de tecido adiposo epicárdico. Os níveis dos cortes axiais usados para a
delineação manual do contorno pericárdico são mostrados numa projecção coronal.
No sentido craneo-caudal, o contorno pericárdico foi delineado em planos axiais a
cada 10 mm desde a nível mais inferior da bifurcação da artéria pulmonar até ao
nível superior da válvula pulmonar, a cada 20 mm desde esse nível até ao primeiro
corte axial em que o diafragma se torna visível e novamente a cada 10 mm desde esse
ponto

até

ao

último

corte

em

que

ainda

se

visualizasse

pericárdio.
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Usando estes cortes como referência, o contorno epicárdico foi posteriormente
extrapolado pelo software (Syngo Volume®, Siemens Medical Solutions, Forchheim,
Germany) para os cortes não delineados. Esta operação é então corrigida
manualmente pelo observador, em caso de necessidade. Com o pericárdio delimitado
em todo o volume de aquisição, a gordura epicárdica foi identificada usando as
referências usadas para o tecido adiposo previamente referidas (-150 a -50 HU) e o
volume total de tecido adiposo epicárdico obtido pela soma das áreas em todos os
cortes de 1 mm de espessura. O tecido adiposo mediastínico (extra-pericárdico) foi
excluído da análise.
As diferentes medições de tecido adiposo epicárdico foram efectuadas em
ocultação para os dados antropométricos, história clínica, medições de gordura
abdominal, quantificação do cálcio, coronariografia, fracção de ejecção e resultados
analíticos.
Para testar a reproducibilidade inter-observador dos diferentes métodos de
quantificação do tecido adiposo epicárdico as medições foram avaliadas
individualmente em 53 pacientes por dois observadores, após uma definição dos
locais e métodos de medição e uma fase de treino com observação conjunta de 10
casos. Uma vez que não houve uma diferença significativa entre as duas medições
(r=0.97) no caso do volume, nestes casos, a média destas medições foi usada para a
análise.

3.2.9. Fracção de Ejecção
A fracção de ejecção foi calculada usando as imagens adquiridas para a
coronariografia, através de software dedicado (Circulation®, Siemens Medical
Solutions).
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3.2.10. Quantificação das Células Progenitoras Endoteliais
A quantificação das Células Progenitoras endoteliais circulantes no sangue
periférico foi efectuada no centro de histocompatibilidade do Norte, segundo o
método de citometria previamente descrito 42, 85-87: 100 µL de sangue periférico foram
incubados com anticorpos monoclonais (marcados com marcadores de fluorescência
de cores diferentes), 10 µl de anticorpo anti-human CD34 conjugado com
isotiocianato de fluoresceína (FITC) (Pharmingen, Becton Dickinson) e 10 µl de
anticorpo anti-human KDR conjugado com ficoeritrina (PE) (R&D Systems). Células
não marcadas foram usadas como controlo. Após incubação de 30 minutos a 4ºC, as
células foram lavadas com PBS, fixadas com CellFix (Becton Dickinson) e
posteriormente contadas por citometria (FACS Calibur, Becton Dickinson). A
frequência de células no sangue periférico positivas para estes reagentes foi
determinada por um gráfico de dispersão com duas entradas correspondentes aos
reagentes utilizados, após selecção manual da população celular apropriada (Cell
Quest Pro software, Becton Dickinson) (Figura 4).
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Figura 4. Gráfico representativo da análise do sangue periférico por citometria de
fluxo. As células progenitoras endoteliais foram identificadas pela expressão de
antigénios de superfície CD34 e KDR em populações com baixa granularidade
citoplasmática.
FSC-H - Forward light scatter - height (análise do tamanho das células em termos de
altura de picos); SSC-H - Side light scatter - height (análise da complexidade das
células em termos de altura de picos); FL1 - Fluorescência 1 = CD34-FITC; FL2 Fluorescência 2 = KDR-PE; % Gated - corresponde à % de CD34/KDR dentro dos
eventos da região 1; % Total - corresponde à % de CD34/KDR na totalidade dos
eventos analisados (região 1 e o resto fora da região 1)
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3.2.11. Dose de Exposição a radiação
A dose média de exposição a radição ionizantes foi estimada pelo método
proposto pelo “European Working Group for Guidelines on Quality Criteria in
Computer Tomography”88 As doses de radiação efectiva usadas nas aquisições para
quantificação de cálcio e para coronariografia foram calculadas pelo produto do
coeficiente do tórax (0.014 mSv/mGy por cm definidos como uma média de modelos
para o sexo feminino e masculino) e o produto dose-extensão (DLP) obtido em cada
aquisição.88 Para a aquisição abdominal foi usado o coeficiente abdominal (0.015
mSv/mGy por cm)89.
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3.3. Análise Estatística:
As variáveis contínuas foram expressas como médias e desvios padrões ou
mediana e intervalos interquartis, se distribuição não normal. As variáveis contínuas
foram testadas para uma distribuição normal usando gráficos de dispersão e o teste de
Kolmogorov-Smirnov. Associações dose-resposta foram estudadas pelo teste de
Cochran-Armitage.
Comparações entre grupos foram analisadas pelo teste t de Student quando
normalmente distribuídas ou por ANOVA para variáveis normalmente distribuídas
com >2 subgrupos; variáveis não normalmente distribuídas foram comparadas pelo
teste de Mann-Whitney ou Kruskal-Wallis, respectivamente. A comparação de
variáveis categoriais foi efectuada pelo teste de χ2 de Pearson.
Para testar a reproducibilidade inter-observador das medidas de quantificação
do tecido adiposo epicárdico foi usado o coeficiente de correlação de Pearson e
análise de Bland-Altman90.
Uma vez que o Agatston calcium score não apresenta uma distribuição normal
(um grande número de doentes apresenta CaSc de 0), uma análise de regressão
multivariável de Poisson foi usada para estimar a associação entre o volume de tecido
adiposo epicárdico e o grau de calcificação coronária, tendo como covariáveis
potenciais confundidores definidos a priori: gordura abdominal, idade e sexo. Para o
modelo de regressão multivariável de Poisson foram também considerados outros
potenciais confundidores - que se demonstraram associados ao volume de gordura
epicárdica e ao CaSc - e que não estavam definidos a priori.
As associações entre células progenitoras endoteliais e predictores potenciais
foram também testadas usando modelos de regressão. Os residuais foram testados
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para distribuição normal, e, se apropriado, foram usadas tanto a regressão de Poisson
como testes não-paramétricos em vez de modelos de regressão linear.
Foi assumido significado estatístico quando a hipótese nula pode ser rejeitada
com p<0,05.
A análise estatística foi efectuada usando os softwares informáticos SAS
versão 9.1 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) e R versão 2.6.2.
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4. Resultados:
As características dos 215 pacientes estão sumarizadas na Tabela 1.
Tabela 1. Características basais da amostra (n=215)
Sexo masculino

132 (61%)

Idade (anos)

58±11 (26-84)

Índice de massa corporal (kg/m2)

28,2±4,4 (19,5-50,7)

Tensão arterial sistólica (mmHg)

138±23 (76-200)

Tensão arterial diastólica (mmHg)

76±11 (44-112)

Perímetro abdominal (cm)

97±11 (71-142)

Hipertensão

123 (57%)

Dislipidemia

126 (59%)

Diabetes Mellitus

45 (21%)

Tabagismo (Fumador)

30 (14%)

Tabagismo (Ex-fumador)

52 (24%)

História familiar de doença coronária

38 (17%)

Síndrome Metabólico, ATP III

59 (27%)

2

Obesidade (IMC>30 kg/m )

59 (27%)

Glicemia em jejum (mg/dl)

104±36 (46-330)

Hemoglobina glicosilada (%)

6±1 (4-11)

Colesterol total (mg/dl)

193±37 (77-336)

Colesterol LDL (mg/dl)

119±33 (23-245)

Colesterol HDL (mg/dl)

50±13 (15-103)

Triglicerídeos (mg/dl)

124±33 (23-245)

EPC (CD34+/KDR+) (%)

0.052±0.08 (0-0.58)

Anti-hipertensores

126 (59%)

Estatinas

81 (38%)

“Agatston Calcium Score”
Doença coronária (detectada por MDCT)

186±434 (0-3358)
72 (33%)

“Framingham Risk Score” (%)

12±9 (<1-45)

Probabilidade pré-teste (MDF)

11±3 (3-19)

Fracção de ejecção (%)

58±14 (21-80)

Os valores referem-se a média±DP (min-max), a menos que diferentemente indicado
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A população final foi constituida por 215 doentes (132 homens e 83 mulheres)
com uma idade média de 58±11 anos (26 a 84 anos). De acordo com o Framingham
risk score91, o risco médio de eventos coronários durante os 10 anos seguintes era de
12±9%. Estes dados refletem uma população com um risco coronário baixo a
intermédio, tal como o esperado para uma população sem doença coronária conhecida
referenciada para coronariografia por tomografia computorizada multidetectores.
Além disso, o estudo da probabilidade pré-teste - segundo as estimativas de DiamondForrester modificadas92 - revelou uma população de probabilidade intermédia para a
presença de doença coronária (pontuação média de 11,5±3,0).
O índice de massa corporal médio foi de 28,2±4,4 kg/m2 (min 19,5 a max
50,7). Cinquenta e nove doentes (27%) foram definidos como obesos (IMC>30),
enquanto que 169 (79%) tinham, peso menos, sobrecarga ponderal (IMC> 25 kg/m2),
revelando uma população com excesso de peso. O perímetro abdominal médio foi de
97±11 cm (98±9 cm nos homens e 95±13 cm nas mulheres). A área de gordura
visceral média foi de 157±76 cm2 (21 a 488 cm2), 168±79 cm2 nos homens e 140±68
cm2 nas mulheres (p=0,007).
Setenta e dois doentes (33%) tinham doença coronária, definida como pelo
menos um vaso coronário com uma estenose luminal ≥50% e 136 doentes (63%)
tinham algum grau de calcificação coronária (CaSc>0). O Agatston calcium score
médio foi de 186±434, com mediana de 16 (intervalo interquartil de 0 a 143).
A contagem média de células progenitoras endoteliais foi de 0,052±0,008 %
(0,00 a 0,58%), (0,047±0,007% em homens e 0,058±0,010% em mulheres); a
mediana foi de 0,02% (intervalo interquartil de 0,000 a 0,075%).
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4.1. Correlações entre gordura visceral abdominal e epicárdica e
aterosclerose coronária.
O volume de tecido adiposo epicárdico médio foi de 90±34 ml (21 a 210 ml),
97±34 ml em homens e 77±29 ml em mulheres (p<0,001), correspondendo a uma
massa de 82±31g de gordura (19 a 193 g) – usando um factor de conversão de 0,92
(densidade específica da gordura93). A espessura média da camada epicárdica de
tecido adiposo foi de 1,67±0,40 cm (0,48 a 2,69 cm) a nível do sulco auriculoventricular direito (envolvendo a artéria coronária direita), 0,52±0,24 cm (0,01 a 1,98
cm) no sulco interventricular anterior (envolvendo a artéria descendente anterior) e
0,44±0,24 cm (0,09 a 1,60 cm) na parede livre do ventrículo direito (p<0,001).
A reprodutibilidade das medições de volume do tecido adiposo epicárdico
entre observadores foi muito elevada, com um coeficiente r de Pearson de 0,97. A
análise de Bland-Altman também demonstra uma alta reprodutibilidade entre
observadores (Figura 5).
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Figura 5. Gráfico de Bland-Altman comparando as medições do volume de tecido
adiposo epicárdico efectuadas por dois observadores independentes em 53 patientes.

A reprodutibilidade entre observadores para as restantes medidas de gordura
epicárdica foi claramente inferior à obtida na avaliação do volume total. Os
coeficientes de correlação encontrados foram de 0,66 para a espessura a nível do sulco
AV direito, 0,65 a nível da parede livre do ventrículo direito, 0,58 para a medição da
área e 0,40 para medição de espessura no sulco interventricular anterior.
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A tabela 2 descreve as características basais da população, de acordo com a
distribuição por quartis de volume de tecido adiposo epicárdico. Os patientes com
maior volume de gordura epicárdica (quarto quartil) eram, em média, mais velhos,
mais frequentemente do sexo masculino, tinham um IMC superior e mais gordura
abdominal (tanto visceral como total). No seu conjunto, apresentavam também
valores mais altos de pressão arterial diastólica e níveis comparativamente mais
elevados de glicemia e hemoglobina glicosilada.

Tabela 2. Características da população segundo quartis de volume de TAE
Variável
Volume de TAE
Valor p*
1º quartil 2º quartil
3º quartil 4º quartil
(<65ml) (65 to 86ml) (86-112ml) (>112ml)
n=54
n=54
n=54
n=53
Idade (anos)
53
57
60
61
0,001
Área média de gordura
107
139
175
210
<0,001
abdominal visceral (cm2)
Área média de gordura
299
340
377
419
<0,001
abdominal total (cm2)
Obesidade (IMC>30
10 (19)
14 (26)
15 (28)
20 (38)
0,029
kg/m2)
Perímetro abdominal
92
95
99
103
<0,001
médio (cm)
Dislipidemia
29 (54)
34 (63)
31 (57)
29 (55)
0,937
Estatinas
14 (26)
20 (37)
21 (40)
22 (45)
0,051
Diabetes Mellitus
6 (11)
11 (20)
12 (22)
16 (30)
0,018
Síndrome Metabólico,
13 (24)
16 (30)
20 (37)
20 (38)
0,077
ATP III
Hemoglobina glicosilada
5,8
5,9
5,9
6,2
0,014
média (%)
Tensão arterial sistólica
133
136
143
141
0,053
média (mmHg)
Tensão arterial diastólica
73
75
79
78
0,004
média (mmHg)
Fracção de ejecção média
56
60
59
59
0,182
(%)
Doença coronária
14 (26)
19 (35)
24 (44)
15 (28)
0,560
(estenoses >50%)
“Agatston calcium score”
55
114
276
299
<0,001
médio
Os valores referem-se a n (%), a menos que diferentemente indicado
*derivado dos testes de χ2 ou ANOVA, conforme appropriado
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A análise não ajustada destes dados revelou que o melhor preditor da carga de
aterosclerose coronária, definida pelo CaSc, em termos do critério de informação de
Akaike, foi a gordura epicárdica (AIC=3180), logo seguida pela gordura visceral
abdominal (AIC=3182) e pela gordura abdominal total (AIC=3192).
No modelo de regressão linear univariável, a gordura visceral abdominal
explicou 34% da variação do volume de tecido adiposo epicárdico, comparando-se
com apenas 19% para a gordura abdominal total.
O grau de calcificação coronária, representado pelo score de cálcio,
correlacionou-se positivamente com o aumento do tecido adiposo epicárdico. Doentes
com

algum

grau

de

calcificação

coronária

(CaSc>0)

tiveram

volumes

signifcativamente maiores de tecido adiposo epicárdico do que os 79 doentes sem
qualquer calcificação (94±31 vs 82±38, p =0,015). A tabela 3 resume os resultados da
análise de regressão de Poisson. A calcificação coronária aumenta em 14,7% por cada
10 ml adicionais de volume de tecido adiposo epicárdico. Após ajuste para a idade e
sexo esse aumento é de 9,5%. Ajustando adicionalmente para a gordura visceral
abdominal o aumento altera-se para 7,5%. Após ajuste para todos os confundidores
considerados, continuou a verificar-se uma associação independente entre o volume
de tecido adiposo epicárdico e o grau de calcificação coronário, com um aumento de
3,7% no Agatston calcium score por cada aumento adicional de 10 ml de gordura
epicárdica (tabela 3). Esta associação independente verifica-se em todos os subgrupos
de doentes individualmente analizados de acordo com as divisões clássicas em termos
de Agatston score (1-100, 101-400, >400) (p <0,001, =0,049 e =0.033,
respectivamente).
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Tabela 3. Associação entre volume de tecido adiposo epicárdico e a calcificação
coronária estimado pela regressão multivariável de Poisson.
Variável

Aumento do CaSc (%)
por cada aumento de
10ml de TAE

Valor-p para
o efeito do
TAE

14,7

<0,001

Idade e sexo

9,5

<0,001

Idade, sexo e gordura visceral abdominal

7,5

<0,001

Idade, sexo, gordura visceral abdominal,
circunferência abdominal, obesidade,
diabetes, HbA1c, tensão arterial diastólica
e escala modificada de Diamond-Forrester

3,7

<0,001

Não ajustada
Ajustada para:

Adicionalmente verificou-se uma interacção significativa entre o volume de
tecido adiposo epicárdico e o sexo: um aumento do volume de gordura epicárdica está
associado a um aumento mais marcado da calcificação coronária (uma aumento
adicional de 8%) nos homens do que nas mulheres (p<0,001).
Verificou-se também uma interacção significativa entre o volume de tecido
adiposo epicárdico e a obesidade; a associação entre o volume de EAT e CaSc foi
mais marcada (aumento adicional de 5%) em indivíduos não obesos (p<0,001)
(Figura 6).
Doentes com pelo menos uma placa de aterosclerose detectada (n=132)
tiveram, no seu conjunto, um volume de TAE superior aos doentes sem qualquer
placa (94±35ml vs 83±31 ml, p=0,017). Os doentes com estenoses significativas
(n=72) apresentaram um volume médio de 92±32 ml enquanto 88±35 ml foi o volume
médio de TAE em doentes sem estenoses significativas. Esta diferença não foi
estatisticamente significativa.
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4.2. Predictores de níveis de EPC circulantes e correlações com
aterosclerose coronária, FRV e adiposidade visceral.
A relação entre os níveis circulantes de células progenitoras endoteliais no
sangue periférico e os parâmetros pré-especificados (incluindo factores de risco e
medidas de adiposidade) estão apresentados na tabela 4.
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Tabela 4. Correlação bivariada entre a contagem de EPC no sangue periférico e os
parâmetros pre-especificados (n=212)
Relação (R)
Idade

0,093

Significância
(valor de p)
0,178

Índice de Massa Corporal

-0,079

0,25

Perímetro Abdominal

-0,077

0,266

Tensão Arterial Sistólica

-0,013

0,856

Tensão Arterial Diastólica

-0,101

0,144

Síndrome Metabólica

-0,042

0,545

Diabetes

-0,106

0,125

Dislipidemia

-0,098

0,157

Tabagismo

-0,153

0,026

Hipertensão

0,077

0,266

História Familiar de Doença Coronária

-0,009

0,9

Número de Factores de Risco Vascular

-0,126

0,066

0,08

0,245

Doença Coronária (por TCMD)

-0,072

0,296

Gordura Visceral Abdominal

-0,114

0,099

Gordura Abdominal Total

-0,085

0,22

Gordura Subcutânea

-0,028

0,69

Volume do Tecido Adiposo Epicárdico

-0,016

0,818

Fracção de Ejecção média

0,054

0,435

Colesterol Total

0,12

0,091

Colesterol LDL

0,147

0,041

Colesterol HDL

0,088

0,217

Triglicerídeos

-0,113

0,114

Proteína C Reactiva

0,150

0,034

NT-proBNP

-0,067

0,344

Hemoglobina Glicosilada (Hg A1c)

-0,143

0,048

Estatinas

-0,126

0,068

“Fragmingham Risk Score”

0,021

0,771

Agatston Calcium Score

TCMD- Tomografia computorizada multidetectores
47

Algo surpreendentemente, na amostra estudada, nem a idade (p=0,247) nem o
sexo (p=0,067) foram significativamente correlacionados com os níveis de EPC
circulantes no sangue periférico.
Embora se tenha detectado uma tendência para uma correlação positiva entre a
proporção de células progenitoras endoteliais presentes no sangue periférico e o
número total de factores de risco (p=0,066), apenas a Diabetes Mellitus (redução
média de 0,021%, p=0,027) e o tabagismo actual (redução média de 0,029%,
p=0,007) foram significativamente associados a uma redução dos níveis de EPC
circulantes.
Em consonância com a relação encontrada entre a Diabetes e níveis reduzidos
de EPC circulantes, foi também encontrada uma correlação negativa entre os níveis de
hemoglobina glicosilada e as contagens de EPC (p=0,048).
Embora não se tenham encontrado correlações significativas entre os vários
parâmetros do perfil lipídico e a proporção de EPC no sangue, foi detectada uma
diminuição na proporção de EPC circulantes em doentes com hipertrigliceridemia,
definida como valores de triglicerídeos superiores a 150 mg/dl (p=0,023) e um
aumento na sua contagem média em doentes com hipercolesterolemia, definida como
colesterol total superior a 180 mg/dl (p=0,019) e em doentes com níveis de LDLcolesterol superior a 120 mg/dl (p=0,006). Estes dados devem ser interpretados em
conjunto com a menor concentração de EPC encontrada em individuos cronicamente
medicados com estatinas (0,038±0,055% vs 0,060±0,096%, p=0,04).
Por outro lado, detectou-se uma correlação positiva entre a proteína C reactiva
e a percentagem de células progenitoras endoteliais no sangue periférico (p=0,027).
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Os níveis de células progenitoras endoteliais não se relacionaram com a
presença de doença coronária detectada na coronariografia por TCMD nem com a
carga aterosclerótica global definida pelo Agatston Calcium Score.
As medições antropométricas de obesidade e a quantificação de gordura
abdominal (total, visceral ou subcutânea) ou de gordura epicárdica não se
relacionaram significativamente com os níveis circulantes de células progenitoras
endoteliais. A presença de síndrome metabólico também não se revelou um
determinante major da proporção de EPC. No entanto, em doentes diabéticos, a
gordura visceral relacionou-se inversamente com a contagem de EPC (p=0,037).
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Tabela 5. Proporção de células progenitoras endoteliais circulantes no sangue
periférico em diferentes subpopulações do estudo
Sim

Não

Significânci
a (valor de
p)

Sexo masculino

0,047±0,078

0,058±0,090

NS

Obesos (IMC≥30)

0,045±0,067

0,054±0,089

NS

0,0347±0,0440

0,056±0,090

0,027

Dislipidemia

0,045±0,067

0,061±0,100

NS

Tabagismo

0,034±0,062

0,062±0,092

0,007

Hipertensão

0,057±0,087

0,044±0,078

NS

História Familiar D. coronária

0,050±0,073

0,052±0,085

NS

≥ 2 Factores de Risco Vascular

0,042±0,061

0,068±0,110

0,027

Síndrome Metabólica

0,047±0,087

0,054±0,082

NS

Doença coronária (por TCMD)

0,040±0,078

0,057±0,085

NS

Colesterol total ≥180

0,057±0,092

0,034±0,048

0,019

Triglicerídeos ≥150

0,028±0,041

0,059±0,091

0,001

Colesterol LDL ≥120

0,066±0,103

0,034±0,045

0,006

Estatinas

0,038±0,055

0,060±0,096

0,04

IECAs

0,041±0,056

0,059±0,098

NS

Diabetes

Os valores referem-se a %±DP, a menos que diferentemente indicado.
TCMD- Tomografia computorizada multidetectores
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5. Discussão
Este projecto foi planeado com o objectivo de estudar dois novos parâmetros
recentemente propostos como potênciais marcadores de risco cardiovascular: a
quantificação da gordura epicárdica e a contagem de células progenitoras endoteliais
no sangue periférico. Proposemo-nos a correlacionar estes parâmetros com a presença
de aterosclerose coronária numa população de risco baixo a intermédio de doença
coronária e a pesquisar eventuais interrelações entre si e com outros marcadores de
risco (directos e indirectos) como sejam os factores de risco cardiovascular clássicos e
métodos de imagem já validados em termos de valor prognóstico: a determinação do
tecido visceral abdominal e a quantificação do cálcio coronário.
Neste sentido, o principal achado deste estudo foi demonstrar que o volume de
tecido adiposo epicárdico se relaciona directamente com a carga aterosclerótica
coronária, conforme definida pelo Agatston calcium score, e que esta relação é
independente da quantificação de gordura visceral abdominal, habitualmente usada
como marcador da adiposidade global. Este achado, embora não implique uma
relação causal entre o aumento de gordura epicárdica e o desenvolvimento de doença
coronária, é compatível com a hipótese de haver um envolvimento directo deste
tecido no processo aterosclerótico coronário.
Embora estudos prévios tenham já sugerido esta associação, esta é a primeira
vez que se prova que o tecido adiposo epicárdico se relaciona independentemente com
o grau de calcificação coronária, mesmo após ajuste para a idade, sexo, gordura
abdominal visceral e outros confundidores.
Num dos primeiros estudos publicados sobre o potencial valor adicional da
gordura

visceral

torácica

(avaliado

pela

tomografia

axial

computorizada

convencional), na predição de doença coronária, Taguchi et al haviam já detectado
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que a área total de gordura pericárdica (incluindo o tecido adiposo epicárdico) se
correlacionava positivamente com a extensão de doença coronária, conforme avaliada
pela angiografia convencional e que em indivíduos não-obesos a sua relação com a
presença de doença coronária era mais forte do que a associação entre a gordura
visceral abdominal e a presença de doença coronária.17
Desde então, os estudos têm incidido na avaliação da gordura epicárdica, uma
vez que estudos bioquímicos sugerem que este tecido possa ser especialmente
relevante para a indução parácrina local e para o desenvolvimento de aterosclerose
coronária.1, 2, 4, 5, 7, 8 Um estudo por Chaowalit et al baseado na ecocardiografia não
encontrou qualquer correlação entre a espessura do TAE e qualquer variável clínica
ou angiográfica.18 Mais tarde, num estudo envolvendo pacientes com doença
coronária conhecida, Jeong et al demonstrou uma correlação positiva entre a
espessura do TAE e a gravidade de doença coronária. 16
O desenvolvimento de técnicas não invasivas para o diagnóstico de doença
coronária e o uso generalizado da tomografia computorizada por multidetectores, que
permite uma avaliação simultânea da doença coronária e a quantificação volumétrica
de alta resolução do tecido adiposo epicárdico - não limitada pela “janela” ou planos
de aquisição – vieram facilitar o estudo desta proposta associação.
A quantificação volumétrica do TAE através da TCMD demonstrou já ter uma
reproducibilidade superior quando comparada com medidas de espessura e de área.16,
94

Este estudo confirma estes dados em termos de variabilidade inter-observador. Na

nossa opinião a abordagem volumétrica é uma das principais vantagens do uso da
TCMD neste contexto.
Um estudo prévio demonstrou que a gordura epicárdica se relacionava
fortemente com a presença de factores de risco cardiovascular e com o grau de
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calcificação coronária em mulheres pós-menopáusicas.95 Porém, a maior parte destas
relações foram atenuadas após ajuste para o perímetro abdominal.95 Além disso,
nenhum estudo prévio com TCMD quantificou simultaneamente o tecido adiposo
abdominal – o que poderia ter ajudado a esclarecer a relação entre o TAE e o tecido
adiposo abdominal.95, 96
Outro achado interessante no nosso estudo é a interacção verificada entre o
volume do tecido adiposo epicárdico e tanto o sexo como a obesidade. A associação
do volume de TAE com a calcificação coronária é mais forte em homens e em
indivíduos não obesos do que nas mulheres e em não obesos, respectivamente. Este
dado correlaciona-se bem com achados de estudos prévios de menor dimensão que
apenas foram capazes de detectar relações significativas entre o TAE e o CaSc em
indivíduos não-obesos mas não na totalidade da população. Isto pode indicar um
efeito diferencial do TAE no desenvolvimento de doença coronária em indivíduos
obesos e não obesos.97
Tal como descrito em estudos prévios,11-13, 94, 98, o volume de TAE associou-se
também a factores de risco vascular indirectos como sejam o IMC, perímetro
abdominal, pressão arterial sistólica e diastólica, glicemia em jejum, níveis de
hemoglobina glicosilada e perfil lipídico. Estas relações foram, no entanto, mais
fracas do que a relação da gordura visceral abdominal com os mesmos parâmetros.
Porém, e uma vez mais, o ajuste para a gordura visceral abdominal não explicou a
relação entre TAE e CaSc, sugerindo uma relação independente, que deverá ser
explicada por um mecanismo diferente do da associação de gordura visceral global
com a doença coronária.
É muito interessante notar que, apesar da relação encontrada entre o volume
de TAE e a presença de aterosclerose coronária, tal como detectada pela angiografia
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ou pelo Agatston Calcium score, não se detectou uma relação significativa entre o
volume de TAE e a gravidade da doença coronária. Partindo destes dados, podemos
especular que o TAE poderá ter um papel importante na indução inicial do processo
aterosclerótico coronário, nomeadamente na fase inflamória inicial mas não na fase de
progressão da placa de aterosclerose. Estes dados devem, no entanto, ser analisados
com cuidado uma vez que a falta de associação com a gravidade da doença coronária
se poderá explicar pela baixa prevalência de estenoses significativas na população
estudada e no facto da doença coronária significativa se definir como uma variável
dicotómica. Comparando com a calcificação coronária - que é muito mais prevalente
na população estudada e que se pode quantificar por uma escala contínua – não seria
de estranhar que a detecção de uma eventual associação com o volume de TAE
necessitasse de uma amostra populacional maior.

Outro aspecto importante do nosso trabalho foi a demonstração que nesta
população de risco coronário baixo a intermédio – e apesar de se encontrarem
algumas associações com factores de risco e parâmetros analíticos - os níveis
circulantes de EPC não podem ser estimados com base nas características basais da
população, medições antropométricas, parâmetros imagiológicos de gordura visceral,
contexto clínico, número de factores de risco ou mesmo conhecimento da anatomia
coronária.
Num estudo com 45 homens sem doença cardiovascular conhecida, Hill et al
encontrou uma relação inversa entre o número de EPC no sangue periférico e o
“Framingham risk score”.43 No entanto, um estudo posterior baseado numa população
de 571 doentes uma relação positiva entre o FRS e os níveis circulantes de EPC viria
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a ser encontrado!99 Na nossa população de risco baixo a intermédio, não encontrámos
qualquer correlação significativa entre o FRS e as EPC circulantes.
O tabagismo parece ser o principal factor de risco associado a uma diminuição
da proporção de EPC circulantes. No nosso estudo foi o único factor de risco a
relacionar-se inversamente com as contagens de EPC. A Diabetes, tanto tipo 1 como
tipo 2, tem sido associada a uma concentração diminuida de EPC no sangue
periférico.45, 46 O nosso estudo também confirma estes dados uma vez que os níveis de
EPC circulantes foram significativamente mais baixos em doentes diabéticos e as
contagens de EPC se relacionaram inversamente com a concentração de hemoglobina
glicosilada. Quanto à Hipertensão arterial - que tem sido associada a uma redução da
mobilidade e concentração das EPC

42, 44

- não se revelou um preditor da sua

concentração na população estudada.
Curiosamente o colesterol LDL relacionou-se positivamente com os níveis de
EPC circulantes, enquanto os doentes com hipertrigliceridemia tiveram valores
significativamente mais baixos destas células, o que contraria alguns estudos prévios.
42, 43, 100

Por outro lado, as estatinas têm sido descritas como capazes de aumentar a

concentração e mobilização das EPC circulantes

52, 53, 55, 56

- embora uma relação

inversa entre a dose de estatina em tratamento crónico e o número de células
progenitoras no sangue tenha sido descrita.57 Na nossa população os doentes em
tratamento crónico com estatinas tiveram, de facto, concentrações significativamente
mais baixas de EPC. A interpretação destes dados é difícil, uma vez que há uma
colinearidade e uma interacção importante entre estes parâmetros: por exemplo: os
doentes a fazer estatina serão, em princípio doentes com antecedentes de
hipercolesterolemia e, por isso, com maior exposição a lesões vasculares. Por outro
lado, os doentes com valores de LDL mais elevados podem ser, precisamente, os que
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não estão ainda medicados. Quando se ajusta a análise para estes parâmetros estas
correlações deixam de ser significativas.
O aumento dos níveis de EPC circulantes tem sido associado a situações de
isquemia (tanto miocárdica como periférica), procedimentos de by-pass coronário47-49
e à inflamação sistémica.50 No nosso estudo excluímos indivíduos com doença
coronária conhecida, síndromes coronários agudos ou pós-cirúrgicos. Nesta população
bastante estável e relativamente homogénea, pudemos confirmar a correlação positiva
entre os níveis de EPC circulantes e o doseamento de PCR.
Será possível prever quais os doentes que responderão às terapias
promotoras de reparação endotelial baseadas em EPC?
Um dos objectivos do nosso trabalho foi estudar se seria possível estimar, de
forma qualitativa mas com algum grau de certeza, que doentes teriam mais células
progenitoras endoteliais em circulação - através da avaliação da história clínica,
factores de risco, parâmetros antropométricos e parâmetros imagiológicos (como a
quantificação de tecido adiposo e calcificação coronária e coronariografia) - sem
necessitar de efectivamente as contar num laboratório especializado. Se isto se
mostrasse viável, poderia ser possível prever o grau de resposta a terapêuticas que se
baseiem na presença de EPC em circulação ou até, eventualmente, seleccionar quais
os doentes que necessitariam de medidas associadas para estimular a mobilização a
partir da medula óssea e que doentes poderiam dispensar este estímulo.
Os resultados provam que - pelo menos em doentes com um risco
cardiovascular relativamente baixo e sem doença coronária conhecida – essa
“previsão” não é possível ou só o é de forma muitíssimo limitada: todas as
associações previamente descritas na literatura, e como tal pré-especificadas no nosso
estudo, revelaram-se fracas ou mesmo não significativas. Deste modo, o
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conhecimento da história clínica, FRV, medidas antropométricas, medição da
adiposidade visceral e global e até da coronariografia e grau de calcificação coronária
não ajudam a estimar de forma minimamente efectiva o nível de EPC circulantes.
Há alguma relação entre a concentração de células progenitoras
endoteliais no sangue periférico com a doença coronária ou com a carga
aterosclerótica total? E com a adiposidade visceral? Os níveis de EPC poderão
ser usados como marcadores independentes de risco cardiovascular?
Existem estudos contraditórios acerca do impacto da obesidade nos níveis
circulantes de EPC.57,

70, 76

No nosso estudo, porém, não foi detectada qualquer

correlação entre as EPC e o IMC e não foram encontradas diferenças significativas
entre obesos e não-obesos. Da mesma forma, não se encontrou qualquer correlação
significativa entre a concentração de EPC no sangue periférico e o perímetro
abdominal, gordura abdominal total, subcutânea ou visceral nem com o tecido
adiposo epicárdico.
Alguns autores proposeram que, uma vez que a diminuição dos níveis de EPC
circulantes pode ocorrer na fase pré-clínica do processo aterosclerótico, a sua
quantificação poderia providenciar informação adicional aos factores de risco
clássicos na estratificação do risco cardiovascular.71-73 O nosso estudo incluiu tanto
doentes sintomáticos como assintomáticos e não se encontrou qualquer relação
significativa entre os níveis de EPC e o grau de calcificação coronária – usado como
marcador da carga aterosclerótica. Da mesma forma, e em contraste com um estudo
prévio mais pequeno de Wang et al69, não detectámos qualquer relação entre a
presença ou gravidade da doença coronária e a proporção de EPC no sangue
periférico. Aliás, esta eventual relação continua a ser muito discutida, havendo dados
contraditórios na literatura publicada. 101, 102
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5.1. Limitações do estudo
Este estudo tem limitações importantes que devem ser consideradas para uma
correcta interpretação dos seus resultados e enquadramento à luz dos conhecimentos
actuais nesta área da cardiologia. Apenas os pacientes clinicamente referenciados para
realização de TCMD e sem doença coronária conhecida foram incluídos. Assim, esta
amostra pode não ser representativa da população geral. Além disso, não foram
colhidas amostras histológicas para análise da expressão de citocinas do TAE nem
foram doseadas citocinas circulantes no sangue periférico. Deste modo, uma eventual
relação causal para a associação entre o TAE e a calcificação coronária, nomadamente
o mecanismo de acção parácrina pró-inflamatória local, não pode ser deduzida deste
estudo. Do mesmo modo, apenas a concentração de EPC no sangue periférico – e não
a sua actividade e mobilidade – foi avaliada no nosso estudo. Isto deve ser tido em
consideração ao comparar os nossos resultados com estudos em que estas avaliações
foram realizadas.
Por outro lado, não foi realizado um seguimento para detecção de eventos na
população estudada. Desta forma, o potential valor acrescentado da medição do
volume adiposo epicárdico ou do doseamento das EPC para a estratificação de risco
cardiovascular não foi testada.
Também os métodos de quantificação quer do volume de tecido adiposo
epicárdico, quer das células progenitoras endoteliais circulantes merecem a nossa
atenção crítica.
A quantificação volumétrica do TAE por tomografia computorizada, apesar de
vantajosa – como este e outros estudos demonstram – pode não se correlacionar
directamente com outras formas de quantificação; isto deve ser tido em consideração
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na interpretação de estudos baseados em diferentes métodos. Além disso, a
quantificação volumétrica do TAE por TCMD é ainda um procedimento demorado (5
a 10 minutos de pós-processamento dedicado) e ao qual falta standardização. É
necessário o desenvolvimento de software automático que facilite a sua utilização na
prática clínica, de forma a que o TAE possa ser considerado um parâmetro útil e com
informação adicional em doentes submetidos a TCMD.
Por último, também o método usado para quantificação da concentração de
células progenitoras endoteliais tem as suas limitações. Continua a não haver
consenso acerca da forma de melhor identificar as EPC e diferentes marcadores têm
sido propostos para identificar diferentes subpopulações de EPC, pelo que se torna
difícil a comparação entre estudos.102 Até o uso de maracdores de superfície para
identificação destas células, apesar de ser um método universalmente aceite e um dos
mais usados nas publicações sobre este tópico, foi recentemente questionado. Num
estudo recente, Prokopi et al103 demonstrou que todos os métodos actuais para a
identificação de EPC – que se baseiam na identificação de marcadores de superfície
compatíveis com linhagens endoteliais em células mononucleares – podem ser
falíveis. Mesmo com uma óptima preparação das amostras, pequenas micropartículas
plaquetares contendo marcadores “endoteliais” (como os marcadores CD-34 e KDR)
podem ser fagocitadas pelas células monocelulares – que posteriormente as
expressarão na sua superfície celular – sendo falsamente contadas como células
progenitoras endoteliais. Se este achado se confirmar em outros estudos, poderá
implicar uma revisão crítica de toda a literatura actual sobre o tema.
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6. Direcções Futuras
Este projecto de investigação baseou-se no estudo das correlações entre alguns
parâmetros recentemente propostos como potenciais estratificadores de risco
cardiovascular e os factores de risco clássicos. Algumas das relações encontradas são
compatíveis com a hipótese de alguns destes parâmetros estarem directa ou
indirectamente envolvidos no desenvolvimento de doença coronária.
Para melhor estudar a relevância destes marcadores, algumas vertentes
deverão ser futuramente exploradas:
- Follow-up
Um estudo de seguimento populacional permitirá determinar o valor aditivo
que a determinação do TAE e das EPC poderá ter na previsão de eventos e na
estratificação individual de risco cardiovascular.
- Quantificação automática do volume do TAE
Tal como referido, a quantificação do TAE é demorada e muito dependente do
utilizador. Nesse sentido, o desenvolvimento de software capaz de determinar de
forma semi-automática o volume de gordura epicárdica permitiria a uniformização do
método e a sua aplicação em larga escala. Com esse objectivo, o nosso grupo, em
colaboração com a Faculdade de Engenharia do Porto e a Universidade de Aveiro
desenvolveu já um método semi-automático para a determinação da área de EAT num
corte axial. Os resultados iniciais obtidos permitem-nos pensar que, a médio prazo, o
desenvolvimento desta técnica e a sua aplicação a todo o conjunto de cortes axiais
poderá vir a permitir uma computação automática do volume de gordura epicárdica.
- Estudo da actividade pró-inflamatória do TAE
O estudo realizado demonstrou uma relação directa entre o TAE e a carga
aterosclerótica coronária. Este achado não implica, no entanto, uma relação de causa60

efeito e não comprova, por si só, a teoria de um eventual efeito parácrino local. Com
esse objectivo, seria interessante comparar a expressão de citoquinas e a produção de
agentes pró-inflamatórios na gordura epicárdica de pessoas com e sem doença
coronária. Para tal, poderiam ser usadas, por exemplo, amostras de TAE de doentes
submetidos a CABG (grupo da doença coronária) e amostras de TAE de outros
pacientes submetidos a cirurgia cardíaca – por exemplo, valvular. Um estudo com
estas características poderia ajudar a melhor caracterizar um eventual papel directo do
TAE no desenvolvimento da doença coronária.
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