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DESFECHO DO ESTUDO: NÍVEIS DE 
BIOMARCADORES INFLAMATÓRIOS

MPM ANEXINA V MICROPARTÍCULAS

Efeito de meias de compressão médica e elevação da 
perna em biomarcadores infl amatórios locais em 
indivíduos saudáveis e pacientes com IVC.

Referência: Validation of a gravitational model to study local endogenous biomarkers in chronic venous insuffi ciency. Lattimer CR, Fareed J, 
Hoppensteadt D, Maia P, Ligi D, Mannello F, Kalodiki E. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2018. https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2018.08.004. 

CONCLUSÃO

Houve redução das concentrações de MPM, anexina V e 

micropartículas tanto nos voluntários saudáveis, como em 

pacientes com IVC após compressão e elevação da perna, 

quando comparados com estar de pé sem compressão.

MENSAGEM PARA LEVAR PARA CASA

A terapia de compressão e a elevação das pernas 
podem proteger contra a infl amação local induzida 
pelo estresse gravitacional.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL RESULTADOS 

CONCLUSÃO

DESENHO E OBJETIVO DO ESTUDO
O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos diferenciais do 
estresse gravitacional, da terapia de compressão e da elevação 
da perna na infl amação local.

Para isso, os níveis de três biomarcadores infl amatórios (me-
taloproteinases de matriz, anexina V, micropartículas) foram 
medidos em indivíduos saudáveis e pacientes com IVC con-
forme três condições distintas: de pé sem compressão, de 
pé com compressão e na posição deitada sem compressão.

PARTICIPANTES
14 indivíduos saudáveis (C0-1, voluntários) e 14 pacientes com 
IVC avançada (C4a-b, pacientes) foram incluídos no estudo.

ABREVIATURAS
AV anexina V
IVC insufi ciência venosa crônica
MCM meias de compressão médica
MiPa micropartículas
MPM metaloproteinases de matriz

TRÊS CONDIÇÕES DISTINTAS. CADA INDIVÍDUO 
ATUOU COMO SEU PRÓPRIO CONTROLE

AMOSTRA DE SANGUE 
DAS VEIAS DO TORNOZELO

1h

DEITADO SEM 
MCM

DE PÉ SEM 
MCM

DE PÉ COM 
MCM

SIGVARIS COMFORT: 
23-32 mmHg, abaixo do joelho

Elevação das pernas 
de 20 graus

1h

1h

SEM 
MCM MCM DEITADO

MEDIÇÃO DE BIOMARCADORES INFLAMATÓRIOS

1h

1h

1h
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