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RESUMO

O desenvolvimento de doenças complexas, como a pré-eclâmpsia, é
determinado por fatores ambientais e genéticos, além da possível interação entre
esses fatores. As doenças hipertensivas da gravidez (DHGs) apresentam um
amplo espectro clínico, que pode variar desde pré-eclâmpsia leve (hipertensão e
proteinuria) até formas mais graves, como a eclâmpsia (convulsões) e síndrome
HELLP (hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia). O espectro
clínico parece estar ligado a diferentes mecanismos patológicos. Este trabalho tem
como objetivo identificar fatores (genéticos e ambientais) envolvidos no
desenvolvimento das DHGs. Usando uma abordagem caso-controle, selecionamos
um total de 1498 mulheres para os estudos epidemiológico e genético, abrangendo
755 grávidas normotensas (controle); 518 pré-eclâmpsia; 84 eclampsia e 141
HELLP. As mulheres foram genotipados para 18 marcadores distribuídos em cinco
genes candidatos (FLT1, ACVR2A, ERAP1, ERAP2 e LNPEP). Como resultado
das análises dos fatores ambientais, encontramos idade materna, paridade e o
índice de massa corporal pré-gestacional como importantes fatores de risco
associados às DHGs. As análises genéticas mostraram que os genes estão
associados de maneira fenótipo-específica: ACVR2A com pré-eclâmpsia precoce
(rs1424954, p=0,002); FLT1 com síndrome HELLP (rs9513095, p=0,003), e ERAP1
com eclâmpsia (rs30187, p=0,03). Nossos resultados sugerem que diferentes
mecanismos genéticos, juntamente com fatores ambientais específicos, contribuem
na determinação do espectro clínico das DHGs. Além disso, o refinamento
fenotípico parece ser um passo essencial na busca por genes de doenças
complexas.
Palavras-chave: Pré-eclâmpsia; Fatores de risco; Associação genética; SNP.

ABSTRACT

The development of complex diseases such as preeclampsia are determined by
both environmental and genetic factors, but there is also interaction among these
factors. Preeclampsia is a pregnancy-specific disorder characterized by de-novo
hypertension and proteinuria after 20th week of gestation. There is a broad spectrum
of clinical presentations related to hypertensive disorders of pregnancy (HDP) that
can range from mild preeclampsia to eclampsia (seizures) or HELLP syndrome
(Hemolysis, Elevation of Liver enzymes, Low Platelets). Those clinical outcomes
might be linked to different pathological mechanisms. Our work aims to identify
factors (i.e. genes and environmental) associated with the HDP’s clinical spectrum.
Using a case-control approach, we selected a total of 1498 pregnant women for
epidemiological and genetic studies, encompassing 755 normotensive (control); 518
preeclampsia; 84 eclampsia; and 141 HELLP. Women were genotyped for 18 SNPs
across 5 candidate genes (FLT1, ACVR2A, ERAP1, ERAP2 and LNPEP). For the
environmental factors, we found maternal age, parity status and pre-gestational
body mass index as important risk factors associated with disease. Genes were
associated in a phenotype-specific manner: ACVR2A with early preeclampsia
(rs1424954, p=0.002); FLT1 with HELLP syndrome (rs9513095, p=0.003); and
ERAP1 with eclampsia (rs30187, p=0.03). Our results suggest that different genetic
mechanisms along with specific environmental factors might determine the clinical
spectrum of HDP. In addition, phenotype refinement seems to be an essential step
in the search for complex disease genes.

Key words: Preeclampsia; Risk factors; Genetic association; SNP.
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1. INTRODUÇÃO
As doenças hipertensivas da gravidez (DHGs) podem ser classificadas como
hipertensão

crônica,

superposta

à

hipertensão

hipertensão

gestacional,

crônica.

A

pré-eclâmpsia

pré-eclâmpsia

é

e

pré-eclâmpsia

caracterizada

por

desenvolvimento de hipertensão e presença de proteinuria após a 20a semana de
gestação. Essa doença pode evoluir para formas mais graves, com presença de
convulsões, que caracteriza a eclâmpsia, ou o acometimento de múltiplos órgãos,
havendo hemólise, elevação de enzimas hepáticas e consumo de plaquetas,
caracterizando a síndrome HELLP (acrônimo do inglês, H=hemolysis, EL=elevated liver
enzymes, LP=low platelets) (AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND
GYNECOLOGISTS; TASK FORCE ON HYPERTENSION IN PREGNANCY, 2013).
Alguns autores subclassificam a pré-eclâmpsia de acordo com os níveis
pressóricos e/ou de proteinuria em pré-eclâmpsia leve ou grave, enquanto outros a
subclassificam baseado no tempo de surgimento dos sintomas em pré-eclâmpsia
precoce ou tardia (STEEGERS et al., 2010). Embora ainda não exista consenso com
relação aos critérios de gravidade da pré-eclâmpsia, nos últimos anos vários trabalhos
tem sugerido que as formas “precoce” e “tardia” podem refletir mecanismos patogênicos
distintos (HUPPERTZ, 2008; VON DADELSZEN; MAGEE; ROBERTS, 2003). Os
fatores que determinam a gravidade da doença, ou seja, se a mulher vai desenvolver
uma pré-eclâmpsia precoce, tardia, eclâmpsia ou síndrome HELLP, ainda não são
completamente conhecidos.
Pré-eclâmpsia é a desordem hipertensiva mais comum durante a gravidez,
ocorrendo numa frequência de 2 a 8%, e por isso é considerada um problema de saúde
pública importante, principalmente nos países em desenvolvimento, onde sua
incidência é ainda mais elevada (STEEGERS et al., 2010). Recentemente, em estudo
conduzido pelo nosso grupo, foi detectado uma incidência de pré-eclâmpsia de 13,8%
em grávidas do bairro Bom Pastor, Natal (DE MELO DANTAS et al., 2013). A eclâmpsia
e a síndrome HELLP são formas clínicas menos frequentes; em países europeus como
Suécia e Holanda, com a incidência de eclâmpsia variando de 0,03 a 0,06%,
respectivamente, e 0,056% nos EUA (KULLBERG; LINDEBERG; HANSON, 2002;
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SAFTLAS et al., 1990; ZWART et al., 2008). A incidência de eclâmpsia nos países em
desenvolvimento chega a ser de 10 a 30 vezes maior quando comparado à de países
desenvolvidos. Souza e colaboradores, utilizando dados da Pesquisa Nacional de
Demografia e Saúde (PNDS-2006), estimou uma incidência de eclâmpsia em 0,6% no
Brasil (SOUZA et al., 2010). Já a síndrome HELLP ocorre em cerca de 0,5 a 0,9% de
todas as gravidezes e em 10 a 20% dos casos de pré-eclâmpsia grave (HARAM;
SVENDSEN; ABILDGAARD, 2009).
Durante a gravidez, o sistema imune materno está em contato direto com células
fetais, que expressam tanto genes maternos como paternos; sendo necessária a
presença de mecanismos que modulem a resposta imune materna a fim de proteger o
feto, cuja resposta elicitada é semelhante àquela desenvolvida contra um enxerto semialogênico. Em uma gravidez normal, células trofoblásticas invadem a decídua materna,
penetrando e substituindo células endoteliais das artérias espirais uterinas. Os
citotrofoblastos expressam uma combinação única de antígenos leucocitário humano
(HLA), denominados HLA-G, -E e –C (CHAPPELL; MORGAN, 2006; REDMAN, 2005),
que interagem com receptores específicos de células NK e macrófagos do útero. Como
resultado dessa interação, vias de remodelamento tecidual são ativadas, levando à
perda da musculatura lisa das artérias espirais, tornando-as mais dilatadas. Na préeclâmpsia, acredita-se que a invasão dos citotrofoblastos seja limitada, devido ao tipo
de interação com células NK e macrófagos maternos, prejudicando assim o processo
de remodelamento das artérias uterinas (REDMAN, 2005).
Embora as causas exatas da pré-eclâmpsia ainda não sejam conhecidas, sabese que a placenta está envolvida na patogênese desta doença. Defeitos no
desenvolvimento placentário podem levar a uma situação de hipóxia e estresse
oxidativo na placenta, que terá como consequência a produção e liberação de
substâncias com propriedades pró-inflamatórias e anti-angiogências (MUTTER;
KARUMANCHI, 2008). Essas substâncias, quando na circulação materna, causam o
dano endotelial sistêmico responsável pela síndrome da pré-eclâmpsia (YOUNG;
LEVINE; KARUMANCHI, 2010). Estudos envolvendo histopatologia placentária e
hemodinâmica têm revelado que a doença placentária está mais associada à préeclâmpsia precoce (antes de 34 semanas de gestação) enquanto à forma tardia (após
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34 semanas de gestação) parece depender mais de fatores extra-placentários (KOVO
et al., 2012; VALENSISE et al., 2008; VAN DER MERWE et al., 2010).
O mecanismo patogênico da eclâmpsia e síndrome HELLP ainda não está
completamente elucidado. No caso da eclâmpsia, uma das hipóteses é que a convulsão
surge em consequência dos vasoespasmos e do edema cerebral. Mais recentemente
tem sido levantada a hipótese de que citocinas pró-inflamatórias, neuroquinina B,
endotelinas, dentre outros mediadores produzidos pela placenta, poderiam atuar no
sistema nervoso central, alterando a excitabilidade neuronal, desencadeando assim a
convulsão (WASSEFF, 2009). A síndrome HELLP é caracterizada pelo dano endotelial
intenso, levando à anemia hemolítica microangiopática, o que por sua vez explica os
achados laboratóriais dessa síndrome (i.e. elevação das enzimas ALT, AST e LDH e
plaquetopenia) (JOSHI et al., 2010). A alteração vascular na síndrome HELLP é
mediada por fatores anti-angiogênicos, especialmente sFlt1 e sEng, produzidos pela
placenta e liberados na circulação materna (VENKATESHA et al., 2006). Embora seja
consenso que a placenta tem um papel central nessas doenças, é importante ressaltar
que aproximadamente 11% das eclâmpsias e 30% dos casos de síndrome HELLP
podem surgir no período pós-parto, quando a placenta já foi retirada (KATZ; FARMER;
KULLER, 2000; STEEGERS et al., 2010).
A literatura tem sugerido que eclâmpsia e síndrome HELLP compartilham alguns
mecanismos patogênicos com a pré-eclâmpsia, e que essas três doenças sejam formas
clínicas de uma mesma entidade etiológica. Todavia, aproximadamente 20% dos casos
de síndrome HELLP e eclâmpsia surgem sem sintomas prévios de pré-eclâmpsia (i.e.
proteinúria e hipertensão) (STEEGERS et al., 2010; YOUNG; LEVINE; KARUMANCHI,
2010). Uma maneira alternativa de avaliar a relação entre essas doenças, seria analisar
as DHGs do ponto de vista de doenças complexas. Nesse caso, a combinação de
fatores genéticos e ambientais, atuando simultaneamente, explicaria o espectro das
DHGs, incluindo pré-eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome HELLP.
A história familiar de desordens hipertensivas atuando como fator de risco para
pré-eclâmpsia reforça a hipótese de que existe um componente genético influenciando
o surgimento dessa síndrome (BEZERRA et al., 2010). A busca pelo “gene da préeclâmpsia” tem se mostrado uma tarefa extremamente árdua para os pesquisadores, o
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que reflete o alto nível de complexidade dessa doença. Nesse tipo de cenário, a ação
simultânea de vários genes (assim como a interação entre eles) e a presença do
ambiente como um confundidor ou modificador do efeito genético, são os principais
complicadores nesse tipo de estudo. Portanto, é fundamental que, além de utilizar
metodologias adequadas à realização do estudo genético, o desenho de estudo
contemple os aspectos epidemiológicos relevantes à doença em questão.
Há mais de 20 anos a genética da pré-eclâmpsia vem sendo estudada por
diversos grupos pelo mundo. Cinco Genome-Wide Linkage Studies e dois GenomeWide Association Studies, além de um grande número de estudos de genes candidatos,
tem sido realizados nas últimas décadas. De acordo com a base de dados do HuGE
Navigator, 363 genes candidatos já foram testados para a associação com a préeclâmpsia (YU et al., 2008). Mesmo com todo esse esforço, ainda existe grande
inconsistência nos achados e falta de replicação na identificação dos genes de
suscetibilidade.
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Racional
Partindo da hipótese de que pré-eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome HELLP
podem apresentar bases genéticas distintas, realizamos um estudo de associação
avaliando os genes listados no Quadro 1, a fim de testar se estes genes estariam
envolvidos na susceptibilidade materna a desenvolver diferentes pré-eclâmpsia e suas
formas clínicas. Todos os genes escolhidos estão diretamente relacionados à
fisiopatologia da doença, nos seus diferentes aspectos (disfunção endotelial,
imunogenética materno-fetal, controle da pressão sanguínea e disfunção placentária).
Para a realização do estudo genético, escolhemos os genes ACVR2A, CRHBP,
LNPEP, ERAP1 e ERAP2, devido aos resultados dos estudos desenvolvidos com
populações da Austrália, Nova Zelândia e Noruega (JOHNSON et al., 2006; MOSES,
2006; MOSES et al., 2000; ROTEN et al., 2008). No estudo de varredura do genoma,
Moses e colaboradores identificaram uma região no braço longo do cromossomo 2
como ligada à pré-eclâmpsia (MOSES et al., 2000). Subsequentemente, estudos de
finemapping e genes candidatos foram realizados nessa mesma população, apontando
o gene ACVR2A, no locus 2q22.3 (MOSES, 2006), e os genes ERAP1, ERAP2, LNPEP
e CRHBP, no locus 5q15, como potenciais genes de suscetibilidade à pré-eclâmpsia
(JOHNSON et al., 2006). Finalmente, selecionamos o gene FLT1 em virtude da sua
relevância na fisiopatologia da doença (plausibilidade biológica) somado à escassez de
estudos genéticos envolvendo esse gene.
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Quadro 1. Genes candidatos estudados.
Gene IDa Nome oficial

Função/Relevância

Ref.
(FERRARA;

2321

92

FLT1 (fms-related tyrosine
kinase 1)

ACVR2A (activin A receptor
type II)

CRHBP (corticotropin
1393

51752

64167

4012

a

releasing hormone-binding
protein)

ERAP1 (endoplasmic
reticulum aminopeptidase 1)

ERAP2 (endoplasmic
reticulum aminopeptidase 2)

LNPEP (leucyl/cystinyl
aminopeptidase)

Codifica um receptor que se liga ao
VEGF-A, VEGF-B e PlGF. É
fundamental nos processos de
vasculogênese e angiogênese. A forma
solúvel do receptor (sFlt1) está
envolvida no mecanismo da préeclâmpsia.

GERBER;

Codifica o receptor de activina A, e está
envolvido no remodelamento de tecidos,
especialmente, no desenvolvimento da
placenta.

(SCHNEIDER-

Codifica uma proteína que inativa o
hormônio liberador da corticotrofina,
podendo interferir na regulação do eixo
hipotálamo-hipófise-adrenal durante a
gravidez.

LECOUTER, 2003;
MAYNARD et al.,
2003)

KOLSKY et al.,
2002)

(MAGIAKOU et al.,
1996)

Codifica uma aminopeptidase envolvida
no processamento de peptídeos que
serão apresentados via MHC-I, além de
regular a pressão arterial, através da
degradação de angiotensina II.
Codifica uma aminopeptidase envolvida
no processamento de peptídeos que
serão apresentados via MHC-I. Pode
atuar em conjunto com ERAP1,
formando um heterodímero.

(CIFALDI et al.,

Codifica uma aminopeptidase que pode
ser secretada no soro materno, onde
atuará degradando vasopressina,
ocitocina e bradicinina. Também
contribui para a formação de
angiotensina IV, podendo atuar também
como receptor desse peptídeo.

2007)

2012; HAROON;
INMAN, 2010;
TSUJIMOTO et al.,

Gene ID retirado do banco de dados do NCBI (National Center for Biotechnology Information)
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Inicialmente, genotipamos um total de 22 marcadores ao longo dos seis genes
candidatos, para uma amostra de 639 mulheres, distribuídas nos fenótipos préeclâmpsia (n=278), eclâmpsia (n=51), síndrome HELLP (n=76) e grávidas saudáveis
(n=231), e observamos que os genes estavam associados de maneira fenótipoespecífica:


ACVR2A associado com pré-eclâmpsia precoce;



FLT1 associado com síndrome HELLP;



ERAP1 associado com eclâmpsia.
A partir desses achados, genotipamos uma amostra adicional de 587 mulheres

(Controle, n=402; Pré-eclâmpsia, n=151; Eclâmpsia, n=14; e Síndromes HELLP, n=20)
numa tentativa de validar os resultados de associação genética. Além do estudo
genético, incluímos a história familiar de doenças e a análise de fatores ambientais que,
em conjunto com os fatores genéticos, contribuem para a determinação do espectro
das doenças hipertensivas da gravidez.
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2. OBJETIVO GERAL
Este trabalho tem como objetivo identificar fatores de risco associados às doenças
hipertensivas da gravidez (DHGs), em especial, pré-eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome
HELLP, em uma população de gestantes do estado do Rio Grande do Norte.
2.1 Objetivos específicos
1. Identificar fatores ambientais associados ao risco de doença.
2. Avaliar a história familiar de doenças como fator de risco para as DHGs;
3. Identificar genes de suscetibilidade às DHGs;
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Desenho de estudo:
O estudo realizado foi do tipo caso-controle. As participantes do estudo foram
selecionadas de maneira retrospectiva, a partir do diagnóstico final da gravidez. No
momento do recrutamento, as participantes responderam um questionário (ver
Apêndice) aplicado pelos pesquisadores envolvidos no estudo. Também foi coletada
amostra de sangue para extração de DNA, soro e células. As informações clínicas e os
resultados laboratoriais foram obtidas pela consulta direta ao prontuário da paciente
e/ou entrevista.
3.2 Considerações éticas:
O protocolo desse estudo foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN 88) e pelo
Comitê Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP 5059). Todos os participantes do
estudo assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (ver Apêndice).
3.3 População de estudo
Nossa população de estudo foi constituída por gestantes residentes no Estado do
Rio Grande do Norte (RN), recrutadas na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC),
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A MEJC é um centro de referência para
gravidez de alto risco, atendendo a demanda de grande parte do estado RN,
principalmente, regiões agreste e metropolitana de Natal. A estimativa é que a MEJC
admite anualmente 6000 mulheres grávidas, das quais aproximadamente 1200
apresentam o diagnóstico de doença hipertensiva da gravidez. As participantes desse
estudo foram recrutadas no período de 2001 a 2012, como parte de um projeto mais
amplo, cujo objetivo é investigar aspectos clínicos, epidemiológicos e genéticos das
doenças hipertensivas da gravidez.
3.4 Definição dos fenótipos:
Os controles eram mulheres grávidas saudáveis, sem história atual ou pregressa
de doença hipertensiva. Os critérios diagnósticos para a definição dos casos foram
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estabelecidos de acordo com o American College of Obstettricians and Gynecologists
(AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS; TASK FORCE
ON HYPERTENSION IN PREGNANCY, 2013):


Pré-eclâmpsia: pressão sistólica ≥ 140mmHg ou diastólica ≥ 90mmHg; e/ou
proteinúria de fita ≥ 1+; e/ou sinais e sintomas de severidade (e.g. distúrbios
visuais, dor de cabeça, dor epigástrica, edemas, dentre outros).
o Pré-eclâmpsia precoce: idade gestacional no parto ≤ 34 semanas
o Pré-eclâmpsia tardia: idade gestacional no parto > 35 semanas



Eclâmpsia: os mesmos sinais e sintomas da pré-eclâmpsia acrescidos de
convulsão.



Síndrome HELLP: o fenótipo de HELLP foi definido de acordo com o sistema
Mississippi (HARAM; SVENDSEN; ABILDGAARD, 2009): AST ou ALT ≥ 40 IU/L;
LDH ≥ 600 IU/L e plaquetas ≤ 150x109 /L.

Mulheres com gestações múltiplas (gemelaridade), diabetes mellitus, doença renal,
doença inflamatória ou autoimune, foram excluídas das análises.
3.5 Banco de dados:
O passo inicial para a realização desse trabalho consistiu na construção de um
banco de dados reunindo as informações referentes a todas as pacientes recrutadas no
período de 2001 a 2012. Para isso, os formulários de 1693 participantes da pesquisa
foram revisados e digitados, com o objetivo de certificar que os critérios definidores dos
fenótipos foram aplicados apropriadamente.
A implementação do banco de dados foi realizada utilizando OpenClinica, um
software específico para coleta eletrônica de dados e administração de dados clínicos
(https://community.openclinica.com/). O OpenClinica possibilita a customização de uma
interface para entrada de dados, ligada ao banco de dados (PostgreSQL). A Tabela 1
resume o total de entradas no banco de dados, de acordo com o diagnóstico final da
gravidez.
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Tabela 1. Total de voluntários casos, com os respectivos diagnósticos e controles
Diagnóstico final

n

%

777

45,89

HAS crônica

17

1,00

HAS gestacional

38

2,24

453

26,76

Pré-eclâmpsia superposta à HAS crônica

79

4,67

Eclâmpsia

84

4,96

141

8,33

Eclâmpsia + HELLP

24

1,42

Indefinido

80

4,73

1693

100

Normotensa (controles)

Pré-eclâmpsia

Síndrome HELLP

Total

3.6 Escolha dos marcadores genéticos
Todas as variantes genéticas analisadas foram do tipo polimorfismos de
nucleotídeo único (SNP). A escolha dos SNPs foi baseada em três fontes (ver tabela 2):
 Projeto HapMap (http://www.hapmap.org/): O Projeto Internacional HapMap é
um esforço de cientistas e agências de fomento do Japão, Reino Unido, Canadá, China,
Nigéria e Estados Unidos, que tem por objetivo identificar e catalogar variantes
genéticas comuns presentes nos seres humanos. Estima-se que o número de SNPs ao
longo do genoma humano seja em torno de 10 milhões. Quanto mais próximos esses
SNPs estiverem uns dos outros maior será a chance deles estarem em Desequilíbrio de
Ligação (LD), o que significa que serão herdados em conjunto (bloco). Nesse tipo de
abordagem buscamos identificar uma associação indireta, através da genotipagem de
SNPs (tagSNPs) que estão em LD com as variantes genéticas causais. Baseado nessa
abordagem, escolhemos todos os marcadores dos genes ERAP2 e LNPEP, e três dos
marcadores do gene FLT1.
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Banco de dados do NCBI - National Center for Biotechnology Information

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/): Este banco de dados disponibiliza informações
sobre os SNPs já descritos em diferentes espécies de organismos. As informações
desse banco de dados foram utilizadas para escolher SNPs funcionais, geralmente nas
regiões de exon, promotor, 5’UTR e 3’UTR. Diferentemente da abordagem anterior
(HapMap), aqui nós buscamos uma associação direta entre o SNP analisado e o
fenótipo, por acreditar que a alteração funcional no gene pode influenciar no surgimento
do fenótipo. Com base nessa abordagem selecionamos os marcadores rs35832528 e
rs56071338 do gene FLT1.


Dados da literatura: todos os marcadores do gene ACVR2A foram escolhidos a

partir dos estudos conduzidos pelo grupo de Moses (MOSES, 2006; ROTEN et al.,
2008). Já os marcadores do gene ERAP1 foram escolhidos com base no estudo
multicêntrico realizado pelo Wellcome Trust Case Control Consortium, envolvendo
doenças autoimunes (BURTON et al., 2007). Por último, o marcador rs111458691, no
gene FLT1, foi escolhido a partir do trabalho de Menendez e colaboradores, onde foi
demonstrado que essa variante integrava o sistema VEGF na rede transcricional da p53
(MENENDEZ et al., 2006).
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Tabela 2. Descrição dos SNPs estudados.
Gene

FLT1

Cromossomo

13q12

LNPEP *

5q15

ERAP1

5q15

ERAP2 *

ACVR2A

5q15

2q22.3

SNP

Alelo

Região do gene

Fonte

rs111458691

C/T

Promotor

Menendez et al., 2005

rs35832528

G/T

Exon 21

NCBI

rs56071338

C/G

Intron 16

NCBI

rs9513095

T/C

Intron 12

HapMap

rs17619037

A/G

Intron 25

HapMap

rs7323184

T/C

Intron 3

HapMap

rs27300

T/C

Intron 16

HapMap

rs38034

T/C

Intron 4

HapMap

rs30187

T/C

Exon 11

Burton et al., 2007

rs27044

G/C

Exon 15

Burton et al., 2007

rs2549796

C/T

Exon 14

HapMap

rs2927609

C/T

Intron 17

HapMap

rs11135484

A/G

Intron 2

HapMap

rs1424954

G/A

5´near

Moses et al., 2006

rs1424941

C/T

Intron 1

Roten et al., 2008

rs1014064

A/G

Intron 1

Roten et al., 2008

rs2161983

T/C

Intron 1

Roten et al., 2008

rs3768687

G/A

Intron 4

Roten et al., 2008

* Embora apenas o gene ERAP1 tenha dado associado com o fenótipo eclâmpsia, resolvemos também
avaliar os genes ERAP2 e LNPEP, já que estes três genes têm funções relacionadas (codificam
aminopeptidases) e estão próximos fisicamente, no braço longo do cromossomo 5.
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3.7 Extração do DNA:
A extração de DNA dos indivíduos foi realizada baseado na técnica descrita por
Grimberg e colaboradores (GRIMBERG et al., 1989). Cerca de 8,0 mL de sangue
periférico foram colhidos em tubo contendo anticoagulante (EDTA) e transferidos para
um tubo de 50 mL, contendo 35 mL da solução de lise de hemácias (NH4Cl 1,3 mM e
NH4CO3 88,54 mM) mantidos a 4 ºC, por 30-60 minutos. Em seguida, o material foi
centrifugado a 3000xg, 4º C, por 10 minutos. O sobrenadante foi desprezado e a
camada leucocitária depositada no fundo do tubo ressuspensa em 5 mL de tampão de
lise de células brancas (TRIS 0,2 M, SDS 1%, EDTA 10 mM, pH 8,5). Após a lise dos
leucócitos, adicionou-se 3,0 mL de acetato de amônio 5M, seguido de centrifugação a
3000xg, à temperatura ambiente, por 30-45 minutos. O sobrenadante foi transferido para
um tubo cônico estéril de 15 mL e adicionou-se álcool isopropílico num volume de 1:1,
para precipitar o DNA. O DNA precipitado foi transferido para tubo cônico de
microcentrífuga, lavado com etanol 70% e secado à temperatura ambiente. Por fim, o
DNA

foi

solubilizado

em

500µL

de

tampão

TE

pH

8,0,

quantificado

por

espectrofotometria a 260 nm e, em seguida, armazenado a -20 ºC. Como parte da
preparação das amostras para genotipagem, o DNA estoque foi diluído a 20 ng/µL
(concentração de uso) em placas de 96 poços. A distribuição das amostras na placa
obedecia uma proporção de caos e controles de aproximadamente 1:1, além da inclusão
de 2 a 4 brancos (água) por placa.

3.8 Genotipagem das amostras:
Para a genotipagem dos SNPs utilizamos a técnica de SNaPshot® (Applied
Biosystems). Através da reação em cadeia da polimerase (PCR) amplificamos a região
do DNA que contém o SNP a ser genotipado. Em seguida os produtos das PCRs foram
submetidos a uma limpeza enzimática seguido da reação de SNaPshot® propriamente
dita. O primer de SNaPshot® foi desenhado de modo a se anelar no produto de PCR na
região exatamente anterior ao nucleotídeo polimórfico, de modo que quando a reação
ocorrer,

a

DNA

polimerase

incorporará

um

nucleotídeo

de

parada

(didesoxirribonucleotídeo marcado com um fluoróforo), exatamente correspondente ao
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sítio polimórfico (nucleotídeo na fita complementar). Como a reação de SNaPshot®
utiliza apenas didesoxirribonucleotídeos, após a colocação do primeiro nucleotídeo a
reação para e o produto de reação é o oligonucleotídeo de SNaPshot® mais o
nucleotídeo marcado. O produto da reação é desnaturado em formamida (Formamide
Hi-Di, Applied Biosystems) e submetido à eletroforese capilar em um analisador
genético (ABI PRISM® 3100-Avant Genetic Analyzer, Applied Biosystems). O dado
gerado pelas corridas eletroforéticas foi analisado através do software GeneMapper®
(Applied Biosystems). As sequências dos primers utilizados nas genotipagens estão
disponíveis nos apêndices.

3.9 Análises estatísticas:
3.9.1 Estudo epidemiológico – Análise dos fatores de risco
Foram estudados quatro fatores ambientais: fumo durante a gestação; índice de
massa corporal (IMC) pré-gestacional; idade materna; e paridade. Para as análises das
variáveis contínuas, utilizamos o test-t de Student (bicaudal) para comparar as médias
entre os grupos. Para comparar a distribuição das variáveis categóricas entre os
grupos, utilizamos o teste do qui-quadrado ou teste exato de Fisher. As análises dos
fatores de riscos foram realizadas através da implementação de modelos de regressão
logística binomial, para duas categorias de variável resposta (e.g. controle e caso), ou
multinomial, para mais de duas categorias de variável resposta (e.g. controle, préeclâmpsia, eclâmpsia e HELLP). A maioria dos modelos incluiu a idade materna
(variável contínua) e a paridade (variável categórica – primigesta vs multigesta) como
covariáveis, no intuito de ajustar para possíveis efeitos confundidores dessas variáveis.
As análises foram realizadas pelo programa Stata (versão 11), assumindo um nível de
significância α=0,05.
3.9.2 Estudo genético – Análise dos genes candidatos
Foram estudados um total de 18 SNPs (tabela 2) distribuídos em cinco genes
candidatos (quadro 1). Em estudos de associação genética a hipótese geral é que os
alelos associados com a doença estão presentes em uma frequência maior no grupo
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dos casos do que nos controles. Portanto, para comparar as frequências alélicas e
genotípicas entre os grupos, utilizamos o teste do qui-quadrado ou o teste exato de
Fisher. Para estimar a magnitude do efeito genético (i.e. odds ratio), implementamos
modelos de regressão logística multinomial, utilizando os fenótipos controle (referência),
pré-eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome HELLP como variável resposta. Para a maioria
das análises, assumimos um modelo genético aditivo, onde os genótipos foram
codificados como 0, 1 e 2, de acordo com o número de alelos de risco por genótipo.
Potenciais confundidores, como idade materna e paridade, foram utilizados como
covariáveis. Os modelos de regressão foram implementados através do software Stata
(versão 11). O software PLINK (PURCELL et al., 2007) foi utilizado para estimar as
frequências alélicas e testar para o equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE). As análises de
desequilíbrio de ligação entre os marcadores foram realizadas pelo Haploview 4.2
(BARRETT et al., 2005).
Em estudos de associação genética envolvendo populações miscigenadas,
como a brasileira, torna-se essencial avaliar a ancestralidade genética da população de
estudo, a fim de evitar confundimento pela etnia (i.e. “population stratification”).
Portanto, selecionamos aleatoriamente 756 mulheres do nosso estudo (376 casos e
380 controles) para serem genotipadas para um painel com 27 marcadores de
ancestralidade (LINS et al., 2009). Após realizar análise de componentes principais,
utilizando o software EIGENSTRAT (PRICE et al., 2006), não foi observado evidência
de estratificação da população (figura 1). A figura 2 mostra os casos e controles
agrupados em uma mesma região do gráfico, entre as populações Africana e Europeia,
o que reflete as populações que contribuíram no processo de colonização do Rio
Grande do Norte. A genotipagem do painel de marcadores de ancestralidade foi
realizada pela LGC Genomics (UK).
Para estimar o poder dos testes de associação genética, utilizamos o software
QUANTO v1.2.4 (http://biostats.usc.edu/Quanto.html), assumindo, com base em estudo
prévio (DE MELO DANTAS et al., 2013), uma prevalência de 13,8% para pré-eclâmpsia
(total) e 1,8% para pré-eclâmpsia precoce.
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Figura 1. Estimativa da ancestralidade genética a partir de um subgrupo da população de estudo (n=756)
utilizando análise de componentes principais. Os plots indicam que não há diferenças quanto à
composição étnica entre casos (pontos pretos) e controles (pontos vermelhos).
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Figura 2. Plot dos componentes principais pc1 e pc2 para nossa população de estudo (casos e controles)
juntamente com amostras de diferentes populações extraídas do 1000 Genomes Project (AFR: Africana;
AMR: Ameríndia; ASN: Asiática; EUR: Européia).
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4 RESULTADOS
4.1 FATORES AMBIENTAIS
Após aplicarmos os critérios diagnósticos (ver Materiais e Métodos), selecionamos
um total de 1498 mulheres para a análise dos dados epidemiológicos (Tabela 3).

Tabela 3. População de estudo.
Fenótipo

n

%

Controles (normotensa)

755

50,4

Pré-eclâmpsia

439

29,3

Pré-eclâmpsia superposta à HAS

79

5,3

Eclâmpsia

84

5,6

Síndrome HELLP

141

9,4

Total

1498

100,0

4.1.1

Fumo durante a gestação

A informação acerca do fumo durante a gestação não estava disponível para a
maioria dos fenótipos, por isso fizemos a análise apenas para os casos de préeclâmpsia. A Tabela 4 mostra uma diferença importante entre os grupos com relação à
distribuição do número de mulheres que fumaram durante a gestação. Quase 10% dos
controles fumaram durante a gestação, enquanto que esse número foi de apenas 3,9%
para o grupo da pré-eclâmpsia, sugerindo o fumo como um fator de proteção contra a
pré-eclâmpsia.
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Tabela 4. Fumo durante a gestação.
Controles

Pré-eclâmpsia

N de cigarros/dia

P valor*
n

%

n

%

0 (não fumante)

439

90,1

414

96,1

≤ 10

27

5,6

11

2,5

> 10

21

4,3

6

1,4

Total

487

100

431

100

0,002

*Teste de Qui-quadrado.

Utilizando um modelo de regressão logística, foi estimado uma redução de 62%
no risco de pré-eclâmpsia para aquelas mulheres que fumaram durante a gestação
(OR=0,38; 95% CI, 0,21 – 0,68; p = 0,001).

4.1.2

Índice de massa corporal (IMC) pré-gestacional

De acordo com a Tabela 5, apenas os grupos pré-eclâmpsia e pré-eclâmpsia
superposta apresentaram IMC pré-gestacional elevados, quando comparados com o
grupo controle.

Tabela 5. Comparação do IMC pré-gestacional entre os grupos fenotípicos.
IMC,
kg/m2

p-valor*

OR (CI 95%)

p-valor**

Controle, n=389

23,2 (±4,0)

-

-

-

Pré-eclâmpsia, n=320

25,5 (±5,3)

<0,00001

1,13 (1,09-1,17)

<0,0001

Pré-eclâmpsia superposta à
hipertensão crônica, n=52

29,6 (±7,2) <0,00001

1,24 (1,16-1,33) <0,0001

Eclâmpsia, n=22

24,1 (±5,1)

0,3386

1,10 (0,99-1,22)

0,068

HELLP, n=42

23,9 (±4,8)

0,3058

1,02 (0,94-1,10)

0,671

Fenótipo

*Teste-t para comparação das médias com o grupo controle.
**Regressão logística, ajustando para idade e paridade.
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4.1.3 Idade materna
A Tabela 6 mostra diferenças entre as médias de idade dos casos quando
comparado à média dos controles, sugerindo uma associação entre idade materna
avançada e os fenótipos pré-eclâmpsia, pré-eclâmpsia superposta à hipertensão e
síndrome HELLP, enquanto que a idade materna reduzida está fortemente associada
ao fenótipo eclâmpsia.
Tabela 6. Comparação da média de idade entre os grupos fenotípicos.
Fenótipo

Idade, anos

p-valor*

Controle, n=741

24,4 (± 6,3)

-

Pré-eclâmpsia, n=441

25,2 (± 6,8)

0,0639

Pré-eclâmpsia superposta à
hipertensão crônica, n=73

31,0 (±6,9)

<0,00001

Eclâmpsia, n=82

21,1 (± 6,8)

<0,00001

HELLP, n=138

27,4 (± 6,9)

<0,00001

*Teste-t: comparação com o grupo controle.
Média (± desvio padrão)

Utilizamos um modelo de regressão logística com o objetivo de estimar o efeito da
idade materna no risco de doença. Para tal, categorizamos a variável idade em três
faixas etárias, utilizando o grupo de mulheres de 20-30 anos como grupo de referência
para a estimativa das odds ratios (OR).
Tabela 7. Efeito da idade no risco de doenças hipertensivas da gravidez.
Idade materna

Pré-eclâmpsia

Eclâmpsia

HELLP

OR (CI 95%)

p

OR (CI 95%)

p

OR (CI 95%)

p

< 20 anos

1,04
(0,76-1,42)

0,802

4,12
(2,35-7,19)

<0,0001

0,72
(0,41-2,24)

0,235

20-30 anos

referência

-

referência

-

referência

-

> 30 anos

1,55
(1,13-2,12)

0,006

1,43
(0,64-3,22)

0,384

2,52
(1,64-3,87)

<0,0001

Análise utilizando modelo de regressão multinomial (controle como grupo referência), ajustando para paridade.

De acordo com os dados apresentados na Tabela 7, mulheres mais jovens
(abaixo dos 20 anos) tem aproximadamente quatro vezes mais chances de desenvolver
eclâmpsia, enquanto que mulheres mais velhas (acima dos 30 anos) tem um risco
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aumentado de desenvolver pré-eclâmpsia e síndrome HELLP, quando comparado com
mulheres da faixa etária 20-30 anos.
4.1.4 Paridade
Para a análise da paridade como fator de risco, classificamos as mulheres em
primigesta (aquelas que estavam na sua primeira gestação e, portanto, nunca haviam
parido) e, no segundo grupo, ficaram aquelas que haviam passado por pelo menos uma
gestação. A Tabela 8 compara a proporção de primigesta entre os diferentes fenótipos.

Tabela 8. Proporção de mulheres nulíparas nos grupos fenotípicos
Fenótipo

Primigesta

p-valor*

n

%

Controle, n=742

324

43,7

-

Pré-eclâmpsia, n=438

228

52,0

0,006

Pré-eclâmpsia superposta à
hipertensão crônica, n=78

17

23,3

0,001

Eclâmpsia, n=84

58

70,7

<0,0001

HELLP, n=140

58

42,0

0,779

*Teste exato de Fisher: comparação com o grupo controle.

Os grupos pré-eclâmpsia e eclâmpsia apresentaram uma maior frequência de
primigestas, quando comparado com o grupo controle. Por outro lado, o grupo de préeclâmpsia superposta apresentou um número bastante reduzido de primigestas, o que
pode ser explicado pelo fato deste grupo ser composto por mulheres mais velhas
(média da idade = 31 anos) e, portanto, com uma chance maior de terem passado por
mais de uma gestação. Sabendo que as variáveis idade e número de gestações estão
correlacionadas entre si (Figura 3), resolvemos investigar a possibilidade dessas
variáveis estarem atuando como confundidores ou mediadores da associação com
doença. O “Modelo 1”, trata-se de um modelo de regressão logística simples: Y = β0 +
β1X1, onde X1 pode ser a variável paridade (Primigesta=0; Multigesta=1) ou idade
(variável contínua). Já o “Modelo 2”, trata-se de um modelo de regressão logística
múltiplo: Y = β0 + β1X1 + β2X2, onde X1 é a variável paridade e X2 idade. A Tabela 9
mostra a estimativa do risco (OR) para os diferentes fenótipos estudados.
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Figura 3. Correlação entre Idade materna e Número de gestações.

Tabela 9. Investigação da Idade e Paridade como confundidores ou mediadores.

Variável resposta

Variável
explicativa
Paridade

Pré-eclâmpsia
Idade

PE superposta à
hipertensão crônica

Paridade
Idade

Paridade
Eclâmpsia
Idade

Paridade
HELLP
Idade

Modelo 1
OR
(95% CI)
1,40
(1,11 – 1,78)
1,02
(1,00 – 1,04)
0,39
(0,22 – 0,69)
1,14
(1,10 – 1,19)
3,12
(1,90 – 5,13)
0,91
(0,87 – 0,95)
0,94
(0,65 – 1,35)
1,07
(1,04 – 1,09)

Modelo 2
p
0,005
0,067

0,001
<0,001

<0,001
<0,001

0,722
<0,001

OR
(95% CI)
1,70
(1,30 – 2,23)
1,04
(1,01 – 1,06)
0,88
(0,48 – 1,62)
1,14
(1,10 – 1,19)
2,15
(1,24 – 3,75)
0,93
(0,89 – 0,98)
1,47
(0,97 – 2,21)
1,08
(1,05 – 1,11)

p
<0,001
0,001

0,677
<0,001

0,007
0,005

0,07
<0,001
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Após análise da Tabela 9, é interessante notar que o efeito protetor da primeira
gestação contra o risco de pré-eclâmpsia superposta some, após ajustar para idade
(OR=0,88; p=0,677), sugerindo que a variável idade está atuando como confundidor da
associação paridade-risco de pré-eclâmpsia superposta. Um outro achado que vale a
pena destacar é a redução no efeito da paridade no risco de eclâmpsia, após ajustar
para idade. Isto sugere que a idade pode estar mediando parte do efeito causado pela
paridade, já que a primeira gestação está correlacionada com idade materna reduzida.

4.2 ANÁLISE DA HISTÓRIA FAMILIAR COMO FATOR DE RISCO
Analisamos a história familiar de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, hipertensão crônica e
epilepsia como fatores de risco para as doenças hipertensivas da gravidez (préeclâmpsia, eclâmpsia e síndrome HELLP).

4.2.1

História familiar de hipertensão crônica:

Considerando que pré-eclâmpsia pertence ao grupo das doenças hipertensivas
da gravidez, é razoável imaginar que a história familiar de hipertensão crônica possa
contribuir para o aumento no risco de pré-eclâmpsia. A Tabela 10 mostra a frequência
de história familiar de hipertensão, considerando diferentes parentescos, nos diferentes
grupos fenotípicos.
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Tabela 10. Distribuição de casos de hipertensão crônica em familiares dos diferentes grupos fenotípicos.
Controle
N
%

Pré-eclâmpsia
N
%

Eclâmpsia
N
%

HELLP
N
%

Total
N
%

464
63,5

175
42,2

40
50,6

68
48,9

747
54,8

Pai

41
5,6

40
9,6

5
6,3

7
5,0

93
6,8

Mãe

164
22,4

112
27,0

26
32,9

42
30,2

344
25,2

Irmãos(ãs)

13
1,8

19
4,6

2
2,5

2
1,4

36
2,6

Pai E Mãe

29
4,0

30
7,2

4
5,1

8
5,8

71
5,2

Pai e irmãos(ãs)

3
0,4

8
1,9

1
1,3

2
1,4

14
1,0

Mãe e irmãos(ãs)

12
1,6

17
4,1

1
1,3

6
4,3

36
2,6

Pai, mãe E irmãos(ãs)

5
0,7

14
3,4

0
0,0

4
2,9

23
1,7

731
100

415
100

79
100

139
100

1364
100

História familiar de HC
Negativa
Positiva

Total

De uma maneira geral, observa-se uma maior frequência de casos de
hipertensão nos parentes dos grupos pré-eclâmpsia, eclâmpsia e HELLP, quando
comparados ao grupo controle. As Tabelas 11, 12 e 13 mostram o efeito da história
familiar de hipertensão crônica no risco da mulher desenvolver pré-eclâmpsia,
eclâmpsia e síndrome HELLP, respectivamente. A presença de pelo menos um parente
de primeiro grau com hipertensão crônica mais do que dobra o risco da mulher
desenvolver pré-eclâmpsia e eclâmpsia, enquanto que esse efeito é um pouco mais
moderado, porém significativo, para o aumento no risco de HELLP.
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Tabela 11. História familiar de hipertensão crônica como fator de risco para
pré-eclâmpsia.
Estimativa do risco de pré-eclâmpsia*
Parente afetado

Odds Ratio (95% CI)

P-valor

Pai
Mãe
Irmãos(ãs)
Pai E Mãe

2,59 (1,62 – 4,13)
1,34 (1,16 – 1,56)
1,57 (1,23 – 2,00)
1,29 (1,12 – 1,47)

< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001

Pai E/OU mãe E/OU irmão(ã)

2,38 (1,86 – 3,05)

< 0,0001

*Regressão logística binomial ajustando para idade e paridade.

Tabela 12. História familiar de hipertensão crônica como fator de risco para
eclâmpsia.
Estimativa do risco de eclâmpsia*
Parente afetado
Pai
Mãe
Irmãos (ãs)
Pai E Mãe
Pai E/OU mãe E/OU irmão(ã)

Odds Ratio (95% CI)

P-valor

1,77 (0,63 – 4,99)
1,64 (1,24 – 2,17)
1,34 (0,78 – 2,29)
1,21 (0,91 – 1,63)
2,33 (1,42 – 3,83)

0,280
0,001
0,290
0,193
0,001

*Regressão logística binomial ajustando para idade e paridade.

Tabela 13. História familiar de hipertensão crônica como fator de risco para
síndrome HELLP.
Estimativa do risco de HELLP*
Parente afetado
Pai
Mãe
Irmãos (ãs)
Pai E Mãe
Pai E/OU mãe E/OU irmão(ã)
*Regressão

Odds Ratio (95% CI)

P-valor

0,91 (0,37 – 2,26)
1,23 (0,99 – 1,53)
0,99 (0,59 – 1,64)
1,14 (0,93 – 1,41)
1,52 (1,04 – 2,22)

0,846
0,061
0,962
0,204
0,03

logística binomial ajustando para idade e paridade.
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A Tabela 14 sumariza o efeito da história familiar de hipertensão crônica no risco
das DHGs. É interessante destacar que a associação entre história familiar de
hipertensão e o risco de pré-eclâmpsia superposta à hipertensão é aproximadamente
duas vezes mais forte que a associação entre história familiar de hipertensão e o risco
de pré-eclâmpsia/eclâmpsia. Esse achado reforça a hipótese de que pré-eclâmpsia e
hipertensão crônica, embora apresentem mecanismos patológicos distintos, são
doenças que podem compartilhar componentes genéticos.
Tabela 14. História familiar de hipertensão crônica como fator de risco para as DHGs.
História familiar,
n (%)

OR (CI 95%)*

p-valor

Controle, n=731

267 (36,5)

-

-

Pré-eclâmpsia superposta, n=78
Pré-eclâmpsia, n=415
Eclâmpsia, n=79
HELLP, n=139

61 (78,2)
240 (57,8)
39 (49,4)
71 (51,1)

4,72 (2,63 – 8,47)
2,27 (1,76 – 2,94)
2,28 (1,40 – 3,71)
1,51 (1,03 – 2,21)

<0,0001
<0,0001
0,001
0,033

Fenótipo

História familiar definida como presença de hipertensão crônica em algum parente de primeiro grau.
*Regressão logística multinomial ajustando para idade e paridade.

4.2.2

História familiar de epilepsia:

Consideramos como tendo história familiar positiva de epilepsia aquelas
mulheres nas quais pelo menos um parente de primeiro grau (pai, mãe ou algum
irmão(ã)) recebeu o diagnóstico de epilepsia. Mulheres com pré-eclâmpsia e eclâmpsia
apresentaram uma frequência de história familiar positiva de 6,7 e 7,0%,
respectivamente, comparado a 4,3% nos controles. Os dados sugerem que a história
familiar de epilepsia aumenta o risco da grávida desenvolver pré-eclâmpsia e eclampsia
(Tabela 15).
Tabela 15. História familiar de epilepsia como fator de risco para as DHGs.
Fenótipo
Controle, n=704
Pré-eclâmpsia, n=403
Eclâmpsia, n=71
HELLP, n=132

História familiar, n (%)

OR (CI 95%)*

p-valor

30 (4,3)
27 (6,7)
5 (7,0)
7 (5,3)

1.68 (0,98 – 2,90)
2,75 (0,97 – 7,84)
1,07 (0,45 – 2,56)

0,06
0,058
0,877

*Regressão logística multinomial ajustando para idade e paridade.
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4.2.3 História familiar de pré-eclâmpsia e eclâmpsia
Por último, investigamos o efeito da história familiar de pré-eclâmpsia e
eclâmpsia no risco de DHGs. A Tabela 16 mostra que mulheres cujas mães ou irmãs já
tiveram pré-eclâmpsia tem aproximadamente três vezes mais chance de desenvolver
pré-eclâmpsia na gestação, quando comparadas a gestantes com história familiar
negativa de pré-eclâmpsia. Entretanto, quando há história de pré-eclâmpsia tanto na
mãe quanto na(s) irmã(s), o risco de pré-eclâmpsia aumenta cerca de oito vezes, o que
sugere a participação de fatores genéticos no desenvolvimento da doença.

Tabela 16. História familiar de pré-eclâmpsia como fator de risco para pré-eclâmpsia.
Estimativa do risco de pré-eclâmpsia*
Parente afetado

Odds Ratio (95% CI)

P-valor

Mãe
Irmã(s)

3,92 (2,36 – 6,51)
3,16 (2,09 – 4,78)

<0,0001
<0,0001

Mãe E irmã(s)
Mãe E/OU irmã(s)

8,21 (2,12 – 31,77)
3,18 (2,27 – 4,45)

0,002
<0,0001

*Regressão logística binomial ajustando para idade e paridade.

De acordo com os resultados da Tabela 17, a história familiar de pré-eclâmpsia e
eclâmpsia contribui consideravelmente para o aumento no risco de DHGs.
Tabela 17. História familiar de pré-eclâmpsia e eclâmpsia como fator de risco para DHG.
Estimativa do risco em desenvolver:
Fator de risco*

Pré-eclâmpsia

Eclâmpsia

HELLP

OR (95% CI)

p

OR (95% CI)

p

OR (95% CI)

p

Pré-eclâmpsia

3,18 (2,27 – 4,45)

<0,0001

3,82 (2,09 – 7,00)

<0,0001

2,09 (1,27 – 3,44)

0,004

Eclâmpsia

3,16 (1,73 – 5,75)

<0,0001

5,80 (2,28 – 14,75)

<0,0001

2,64 (1,17 – 5,98)

0,19

*Fator de risco definido como presença da doença (i.e. pré-eclâmpsia ou eclâmpsia) na mãe E/OU irmã.
Todas as análises foram ajustadas para idade e paridade.
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4.3

FATORES GENÉTICOS
Para a análise dos fatores genéticos, genotipamos um total de 18 marcadores

distribuídos nos genes ACVR2A, FLT1, ERAP1, ERAP2 e LNPEP (tabela 2). Como
parte do controle de qualidade, incluímos nas análises apenas os marcadores que
atingiram os seguintes critérios:


P > 0,01 para o teste de equilíbrio de Hardy-Weinberg



Taxa de falha de genotipagem ≤ 5%



Frequência do alelo menor (MAF) ≥ 1%

4.3.1 ACVR2A (Activin A receptor, type IIA)
A Figura 4 mostra de maneira esquemática o gene ACVR2A, assim como, o
padrão de desequilíbrio de ligação entre os marcadores. Os SNPs rs1424954,
rs1014064, rs2161983 e rs3768687 estão em forte desequilíbrio de ligação entre si
(D’>0,95; r2>0,9), enquanto o SNP rs1424941 não está correlacionado com os
demais (r2=0,08). Este mesmo padrão de desequilíbrio de ligação foi encontrado
nas populações da Austrália e Noruega (FITZPATRICK et al., 2009; ROTEN et al.,
2008).
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Figura 4. Desenho representando o padrão de desequilíbrio de ligação e localização esquemática
dos SNPs no gene ACVR2A, utilizando o programa Haploview 4.2. O número no interior do
2
2
quadrado representa o valor do coeficiente de correlação (preto, r > 0,8 e cinza claro, r < 0,1).

A Tabela 18 mostra as MAF e as estimativas para a odds ratio (OR) de
acordo com os grupos fenotípicos. Não houve associação entre os marcadores e
os três grupos fenotípicos (p>0,05 para a estimativa dos coeficientes β).
Considerando a hipótese prévia de que as formas precoce e tardia da préeclâmpsia

são

determinadas

por

mecanismos

patogênicos

distintos,

subdividimos o grupo de pré-eclâmpsia de acordo com a idade gestacional no
parto (IG) em pré-eclâmpsia tardia (IG > 35 sem) e precoce (IG ≤ 34 sem). Um
total de 52 mulheres foram excluídas dessa análise: 21 por falta de informação
com relação à idade gestacional e 31 por terem idade gestacional no intervalo de
34,1 a 35 semanas. Portanto, utilizamos nas análises um total de 341 casos de
pré-eclâmpsia tardia e 70 de pré-eclâmpsia precoce. Como resultado, foi
detectado uma forte associação entre os SNPs rs1014064, rs1424954 e
rs2161983 e o fenótipo pré-eclâmpsia precoce (PE precoce) (Tabela 19).
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Tabela 18. Efeito genético dos SNPs do ACVR2A na pré-eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome HELLP.
Controle, n=693
SNP

Alelos

rs1424954

a

Pré-eclâmpsia, n=463

Eclâmpsia, n=64

HELLP, n=106

MAF

MAF

OR (95% CI)

MAF

OR (95% CI)

MAF

OR (95% CI)

G/A

0,311

0,352

1,17 (0,96 – 1,43)

0,352

1,18 (0,78 – 1,77)

0,275

0,82 (0,58 – 1,17)

rs1014064

A/G

0,313

0,351

1,18 (0,98 – 1,44)

0,336

1,12 (0,75 – 1,69)

0,282

0,86 (0,61 – 1,22)

rs1424941

C/T

0,156

0,146

0,91 (0,71 – 1,17)

0,133

0,81 (0,47 – 1,41)

0,144

0,91 (0,59 – 1,39)

rs2161983

G/A

0,324

0,356

1,14 (0,94 – 1,38)

0,328

1,00 (0,67 – 1,51)

0,281

0,82 (0,58 – 1,16)

rs3768687

C/T

0,317

0,342

1,11 (0,91 – 1,35)

0,328

1,04 (0,69 – 1,58)

0,283

0,85 (0,60 – 1,20)

Estimativa da odds ratio (OR) utilizando modelo de regressão logístico multinomial (controle como grupo de referência), ajustando para
idade maternal, paridade e presence de hipertensão crônica. Genótipos codificados assumindo modelo genético aditivo.
a
Alelos Maior/Menor
MAF: frequência do alelo menor
Tabela 19. Efeito genético dos SNPs do ACVR2A nos subgrupos de pré-eclâmpsia.

SNP

Alelo
menor

rs1424954

Controle, n=693

PE tardia, n=341

PE precoce, n=70

MAF

MAF

OR (95% CI)

p

MAF

OR (95% CI)

p

A

0,311

0,332

1,07 (0,86 – 1,34)

0,517

0,461

1,87 (1,25 – 2,78)

0,002

rs1014064

G

0,313

0,334

1,09 (0,89 – 1,36)

0,385

0,447

1,78 (1,21 – 2,61)

0,003

rs1424941

T

0,156

0,142

0,90 (0,69 – 1,18)

0,467

0,157

1,03 (0,62 – 1,71)

0,911

rs2161983

A

0,324

0,339

1,06 (0,86 – 1,31)

0,594

0,459

1,71 (1,15 – 2,53)

0,008

rs3768687

T

0,317

0,329

1,04 (0,84 – 1,29)

0,692

0,419

1,53 (1,03 – 2,27)

0,037

Estimativa da odds ratio (OR) utilizando modelo de regressão logístico multinomial (controle como grupo de referência), ajustando para idade
maternal, paridade e presence de hipertensão crônica. Genótipos codificados assumindo modelo genético aditivo.
MAF: frequência do alelo menor
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Como os três marcadores que deram associados estão em desequilíbrio de
ligação (Figura 4), seguimos com as análises apenas para o marcador com associação
mais forte (rs1424954), para evitar redundância nas análises. A Tabela 20 compara a
distribuição dos genótipos rs1424954 entre os grupo PE tardia e PE precoce. Utilizando
modelo de regressão logística, estimamos que mulheres com pré-eclâmpsia portadoras
do genótipo de risco AA (rs1424954) tem um aumento de 2,7 vezes no risco de
desenvolver a forma mais severa da doença (i.e. PE precoce) quando comparada
àquelas portando os genótipos GG ou GA (Tabela 20). Ao analisar as variáveis IG no
parto e peso do recém nascido, observamos que as portadoras do genótipo de risco AA
tiveram parto em média na 36a semana de gestação, dando origem a bebês com menor
peso (Tabela 21).

Tabela 20. Associação genética entre rs1424954 e pré-eclâmpsia precoce.
PE tardia,
n=341

PE precoce,
n=70

OR (95% CI)*

P

GG

134 (0,393)

18 (0,257)

referência

-

GA

162 (0,475)

33 (0,471)

referência

-

AA

26 (0,0762)

13 (0,186)

2,71 (1,29 – 5,69)

0,009

Falha de
genotipagem

19 (0,056)

6 (0,086)

-

-

Genótipos

*Risco em desenvolver PE precoce entre mulheres com pré-eclâmpsia portadoras do genótipo GG/GA
(referência) versus portadoras do genótipo de risco AA, estimado por modelo de regressão logística
binomial ajustado para idade maternal, paridade e presença de hipertensão crônica.

Tabela 21. Influência dos genótipos rs1424954 na idade gestacional e no peso
do recém-nascido (RN) entre mulheres com pré-eclâmpsia.
Variáveis

Distribuição dos genótipos rs1424954
GG/GA (n=376)

AA (n=41)

p-valor*

Idade gestacional
no parto, semanas

37,2 (±3,1)

36,2 (±3,5)

0,03

Peso do RN, g

2794 (±811)

2551 (±959)

0,04

Média (±desvio padrão)
*Teste-t para comparação das médias
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4.3.2 FLT1 (Fms-related tyrosine kinase 1)
Para a análise dos marcadores do gene FLT1 foram genotipadas 719 grávidas
para seis SNPs (Tabela 2). Os SNPs rs56071338 e rs35832528 apresentaram MAF
< 0,01 e portanto foram excluídos das análises. A Tabela 22 mostra as MAF e os
respectivos p-valores para a comparação de cada grupo fenotípico com o grupo
controle. Os fenótipos eclâmpsia e pré-eclâmpsia tardia não deram associados com
nenhum dos marcadores (p>0,05). Por outro lado, o marcador rs9513095 esteve
associado com os fenótipos pré-eclâmpsia precoce (p=0,008) e síndrome HELLP
(p=0,001).
Tabela 22. Frequência do alelo menor e teste de associação genética assumindo modelo
aditivo.
Frequência do alelo menor (MAF)
Fenótipo

rs111458691

rs9513095

rs17619037

rs7323184

(T)

(C)

(G)

(C)

Controle (n=297)

0,01

0,20

0,10

0,14

Total de casos* (n=422)

0,01

0,24a

0,13

0,13

PE precoce (n=51)

0,01

0,31

b

0,15

0,19

PE tardia (n=216)

0,01

0,21

0,10

0,13

Eclâmpsia (n=64)

0,01

0,21

0,06

0,09

0,02

c

0,13

0,13

HELLP (n=91)

0,31

* Total de casos: todos os fenótipos juntos (51 PE precoce + 216 PE tardia + 64 Eclampsia + 91 HELLP).
a
p-valor = 0,04
b
p-valor = 0,008
c
p-valor = 0,001

A Tabela 23 compara a distribuição dos genótipos do SNP rs9513095 entre os
grupos fenotípicos. A frequência do homozigoto CC nos grupos PE precoce e HELLP é
aproximadamente 5 vezes maior que a dos controles, o que representa um aumento de
quase 6 vezes no risco de doença para aquelas mulheres portadoras desse genótipo.
Motivados pelos dados de associação entre o gene FLT1 e os fenótipos préeclâmpsia e síndrome HELLP, sequenciamos os exons 12, 13 e 14, incluindo as
regiões de junção exon-intron, no intuito de identificar variantes genéticas em sítios de
splicing. Após análise manual dos eletroferogramas, 11 SNPs adicionais foram
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identificados. Análises in silico utilizando o software Human Splicing Finder v2.4.1
(DESMET et al., 2009) indicaram cinco desses SNPs como situados em potenciais
sítios de splicing (Tabela 24).
Tabela 23. Efeito genético do SNP rs9513095 no risco das principais doenças hipertensivas da gravidez.
Risco do genótipo CC

Distribuição dos genótipos, n (%)
Fenótipo

TT

TC

CC

OR (95% CI)

p-valor

Controle

181 (0,624)

103 (0,355)

6 (0,021)

-

-

PE tardia

131 (0,630)

67 (0,322)

10 (0,048)

2,14 (0,75, 6,10)

0,152

PE precoce

23 (0,480)

20 (0,417)

5 (0,103)

6,12 (1,72, 21,7)

0,005

Eclâmpsia

37 (0,606)

22 (0,361)

2 (0,033)

1,54 (0,29, 8,22)

0,615

HELLP

44 (0,483)

38 (0,417)

9 (0,100)

5,78 (1,93, 17,2)

0,002

Odds ratio (OR) foi estimada utilizando modelo de regressão logística multinomial (Controle como grupo de referência), ajustado
para idade maternal e paridade.

Tabela 24. SNPs identificados a partir do sequenciamento de parte do gene FLT1.
Variante

Região do gene

Alelos

Função

rs61763183

intron 12

G/A

Desconhecido

rs7990486

intron 12

A/G

Sítio de splicing

rs79859756

intron 12

G/T

Sítio de splicing

rs7983774

intron 12

C/T

Desconhecido

rs45538036

intron 12

C/A

Desconhecido

rs17537350

exon 13

G/A

Sítio de splicing

rs2296283

intron 13

C/T

Sítio de splicing

rs2296284

intron 13

C/T

Desconhecido

rs3751395

intron 14

G/T

Sítio de splicing

rs61763188

intron 14

C/T

Desconhecido

rs34113415

intron 14

- /insA

Desconhecido

rs9513095*

intron 12

A/G

Sítio de splicing

*SNP associado aos fenótipos HELLP e pré-eclâmpsia precoce em nosso estudo.
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4.3.3 ERAP1, ERAP2 e LNPEP
Para os genes que codificam as aminopeptidases, utilizamos um total de sete
marcadores. A Tabela 25 resume as frequências alélicas nos diferentes grupos
fenotípicos, o p-valor para o teste das proporções de Hardy-Weinberg (HWE) e a taxa
de falha nas genotipagens (missing). Utilizando o Haploview 4.2, criamos o plot
contendo os valores do coeficiente de correlação (r2) para cada par de SNP (Figura 5).

Tabela 25. Descrição dos marcadores genéticos das aminopeptidases.
Frequência do alelo menor
Gene
LNPEP

Alelo
menor

Controle

Pré-eclâmpsia

Eclâmpsia

HELLP

HWE

Missing

rs27300

C

0,402

0,381

0,380

0,414

0,69

0,023

rs38034

T

0,396

0,370

0,353

0,389

0,63

0,014

rs30187

A

0,459

0,460

0,413

0,398

0,64

0,026

rs27044

C

0,354

0,359

0,351

0,318

0,87

0,025

rs2549796

C

0,485

0,504

0,426

0,504

0,88

0,030

rs2927609

T

0,380

0,363

0,333

0,385

0,87

0,030

rs11135484

A

0,447

0,441

0,431

0,471

0,35

0,029

SNP

ERAP1

ERAP2

p>0,05 para todas as comparações das frequências alélicas entre os grupos de casos vs controles (Teste Exato de Fisher).

Embora não tenha sido observado diferenças quanto às frequências alélicas, ao
analisarmos a distribuição dos genótipos, foi detectado um aumento no risco de
eclâmpsia para mulheres portadoras do genótipo G/G (rs30187) e uma diminuição no
risco da doença para aquelas portando o genótipo heterozigoto C/G (rs27044) (Tabela
26). A mesma análise foi realizada para os fenótipos pré-eclâmpsia e síndrome HELLP,
mas nenhuma associação foi detectada.
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Figura 5 – Padrão de desequilíbrio de ligação entre os marcadores estudados. O número no interior do
2

2

quadrado representa o valor do coeficiente de correlação (preto, r > 0,8 e cinza claro, r < 0,1).

Tabela 26. Polimorfismos no gene ERAP1 estão associados com o risco de eclâmpsia.
SNP

rs30187

rs27044

Genótipos

Aminoácidos

Fenótipos, n (%)
Controle

Eclâmpsia

OR (95% CI)*

p-valor

A/A

Lis/Lis

139 (20,5)

16 (22,5)

1,0 (ref)

-

A/G

Lis/Arg

343 (50,7)

26 (36,6)

1,0 (ref)

-

G/G

Arg/Arg

195 (28,8)

29 (40,9)

1,77 (1,05 – 2,97)

0,032

C/C

Gln/Gln

86 (12,7)

14 (19,2)

1,0 (ref)

-

C/G

Gln/Glu

307 (45,4)

23 (31,5)

0,55 (0,32 – 0,93)

0,027

G/G

Glu/Glu

283 (41,9)

36 (49,3)

1,0 (ref)

-

* Odds Ratio calculada a partir de regressão logística binomial, ajustando para idade e paridade. A codificação dos
genótipos obedeceu o modelo recessivo para o marcador rs30187 (A/A=0; A/G=0; G/G=1) e o modelo overdominante
para o marcador rs27044 (C/C=0; C/G=1; G/G=0).
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5

DISCUSSÃO
5.1 Fatores ambientais
A pré-eclâmpsia, como toda doença complexa, apresenta um componente

genético e outro ambiental como determinantes do risco de doença. Nosso trabalho
mostrou que fatores como fumo durante a gestação, IMC pré-gestacional, idade
materna ao engravidar e paridade, podem influenciar o espectro clínico das doenças
hipertensivas da gravidez (Figura 6).

Figura 6 - Influência dos fatores ambientais na determinação do
espectro clínico das DHGs.

O achado de que o fumo durante a gestação protege contra pré-eclâmpsia,
embora contra-intuitivo, está de acordo com o que tem sido relatado na literatura.
Conde-Agudelo e colaboradores, através de uma revisão sistemática de 35 estudos (28
coorte e sete caso-controle), demonstraram a diminuição no risco de pré-eclâmpsia
associado ao consumo de cigarro durante a gestação, com uma odds ratio de 0,68
(95% CI, 0,57 – 0,81) (CONDE-AGUDELO et al., 1999). A consistência entre os
estudos, assim como a presença da relação dose-resposta (i.e. quantidade de
cigarros/risco de pré-eclâmpsia), sugerem uma relação de causalidade entre o fumo
durante a gestação e a redução no risco de pré-eclâmpsia, embora o mecanismo de
ação do cigarro nesse contexto ainda permaneça desconhecido. Estudos in vitro e com
modelo animal sugerem que a nicotina causa diminuição nos níveis de citocinas próinflamatórias como IL-6 e TNF-α (SHARENTUYA et al., 2010; YANG et al., 2014).
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Também há evidências de que a nicotina contribui para uma diminuição nos níveis de
sFlt1, favorecendo assim o reestabelecimento do balanço angiogênico (JEYABALAN et
al., 2008; SHARENTUYA et al., 2010). Por outro lado, estudos epidemiológicos tem
apontado de maneira consistente que o efeito protetor do cigarro não vem da nicotina, e
sim de produtos da combustão do tabaco, como o monóxido de carbono (WIKSTROM;
STEPHANSSON; CNATTINGIUS, 2010; ZHAI et al., 2012). É importante ressaltar que,
independente do potencial efeito protetor do cigarro contra pré-eclâmpsia, está claro
que o fumo durante a gravidez está associado com o aumento no risco de
descolamento de placenta, restrição do crescimento intrauterino e mortalidade perinatal
(CNATTINGIUS et al., 1997).
Ao analisar o efeito do IMC no risco de doença, observamos que o grupo de préeclâmpsia superposta à hipertensão crônica apresenta um IMC médio superior aos
demais grupos (Tabela 5). Essa discrepância pode ser explicada pelo fato de que IMC
aumentado é fator de risco para hipertensão, que por sua vez, é fator de risco para préeclâmpsia. Vários trabalhos tem relatado a associação entre IMC aumentado e
aumento no risco de pré-eclâmpsia (BODNAR et al., 2005; O’BRIEN; RAY; CHAN,
2003).
A prevalência de pré-eclâmpsia nos EUA aumentou de 3,4% em 1980 para 3,8%
em 2010, no entanto, a prevalência de pré-eclâmpsia severa aumentou 322% nesse
mesmo período. Em parte, esse aumento pode ser explicado pela mudança no perfil da
população americana, que teve um aumento na prevalência de obesidade (IMC≥30), de
21,7% em 1986 para 36,0% em 2010, e uma diminuição na prevalência de fumantes,
de 30,3% em 1987 para 18,7% em 2010 (ANANTH; KEYES; WAPNER, 2013). Não há
dados bem definidos sobre a dinâmica da pré-eclâmpsia no Brasil, mas acreditamos
que a população brasileira possa ter passado por um fenômeno semelhante, com
relação a epidemia de obesidade (XXXX). Vale ressaltar que, devido às diferenças
socioeconômicas entre as diferentes regiões geopolíticas do Brasil, é provável que a
incidência da pré-eclâmpsia varie consideravelmente entre as regiões.
Recentemente, nosso grupo detectou um aumento no risco de pré-eclâmpsia
para aquelas mulheres com IMC pré-gestacional aumentado (RR=1,12; p=0,023),
através de um estudo longitudinal envolvendo 242 mulheres do bairro Bom Pastor,
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Natal (DE MELO DANTAS et al., 2013). Embora utilizando um desenho de estudo
diferente (retrospectivo), obtivemos uma OR=1,13 (p<0,0001), bem próxima da
estimativa de risco obtida por de Melo Dantas e colaboradores. A concordância desses
achados sugere o real efeito do ganho de peso no risco de pré-eclâmpsia em uma
população com baixo nível socioeconômico (i.e. o aumento em uma unidade de IMC
leva a um aumento de 12 a 13% no risco de pré-eclâmpsia). Ainda não se sabe o
mecanismo exato pelo qual a obesidade contribui para o desenvolvimento da préeclâmpsia, embora essas duas entidades compartilhem processos patológicos comuns,
como estresse oxidativo, inflamação e dano vascular (WALSH, 2007).
A literatura tem mostrado de maneira consistente que a idade materna influencia
o sucesso da gravidez. A maioria dos trabalhos tem relatado a associação entre idade
materna elevada, geralmente acima dos 40 anos, com o aumento no risco de préeclâmpsia (POON et al., 2010). Coghill e colaboradores demonstraram que mulheres
abaixo dos 20 anos tem aproximadamente o dobro de chance de desenvolver
eclâmpsia (OR = 2,08; 95% CI, 1,61 – 2,69) (COGHILL; HANSEN; LITTMAN, 2011).
Não se pode afirmar que existe uma relação de causalidade entre idade materna
reduzida e o aumento no risco de eclâmpsia, já que outros fatores poderiam
potencialmente atuar como confundidores dessa associação.
Por fim, nosso estudo também sugere que a primeira gravidez confere um risco
adicional ao desenvolvimento de pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Esse achado também está
de acordo com a literatura, e o mecanismo pelo qual a primeira gravidez aumenta o
risco de pré-eclâmpsia parece estar relacionado à teoria da má adaptação imunológica
(LUO et al., 2007).

5.2 História familiar como fator de risco

Com base nos resultados, observamos que a história familiar de hipertensão
contribui para um aumento no risco de pré-eclâmpsia (OR=2,27; p<0,0001). Este
achado está de acordo com o que tem sido relatado na literatura, incluindo a magnitude
do efeito, que tem variado com odds ratios em torno de 2,0 (ESKENAZI B; FENSTER L;
SIDNEY S, 1991; QIU et al., 2003). Também foi mostrado que a história familiar de
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hipertensão aumenta o risco da mulher desenvolver eclâmpsia (OR=2,28, p=0,001) e
síndrome HELLP (OR=1,51, p=0,03), sugerindo a existência de genes comuns entre
essas doenças.
Um dado que chamou a atenção no nosso estudo, foi a discrepância na
prevalência de história paterna de hipertensão (6,8%) comparado à história materna
(25,2%) (Tabela 10). A prevalência de hipertensão na população de faixa etária dos 35
aos 54 anos no Nordeste do Brasil é de 26,5% (27,7% em mulheres e 24,8% em
homens) (DataSUS, 2012). Não sabemos explicar o motivo dessa discrepância com
relação à história paterna, mas isto pode ter surgido em decorrência de algum viés
durante a aplicação do questionário ou ao fato que as mulheres tem mais conhecimento
sobre a história materna, ou ainda, devido as mulheres buscarem mais os serviços
médicos (PINHEIRO et al., 2002).
Um outro achado interessante, foi o discreto aumento na frequência de história
familiar de epilepsia nos grupos pré-eclâmpsia (6,7%) e eclâmpsia (7,0%), quando
comparados ao grupo controle (4,3%). A análise de regressão estimou um aumento no
risco de pré-eclâmpsia (OR=1,68; p=0,06) e eclâmpsia (OR=2,75; p=0,058) para
aquelas mulheres com história familiar de epilepsia (Tabela 15). A associação mais
forte com o fenótipo eclâmpsia é importante, já que do ponto de vista de mecanismo de
doença, eclâmpsia e epilepsia apresentam a convulsão como sinal comum. O
mecanismo envolvido na convulsão da eclâmpsia ainda não está bem estabelecido, e
não identificamos na literatura outros trabalhos relacionando história familiar de
epilepsia com risco de pré-eclâmpsia/eclâmpsia. Esses dados levantam a possibilidade
da existência de genes comuns às duas doenças (i.e. eclâmpsia e epilepsia).
Como já era esperado, encontramos que a história de pré-eclâmpsia/eclâmpsia
na mãe ou irmã(s) aumenta o risco da mulher desenvolver pré-eclâmpsia, eclâmpsia e
síndrome HELLP (Tabela 17). Carr e colaboradores demonstraram, em uma população
de Washington, EUA, que o risco de pré-eclâmpsia era maior em mulheres com história
de pré-eclâmpsia entre suas irmãs (OR 2,3; 95% CI 1,8-2,9) (CARR et al., 2005). Em
estudo prévio realizado pelo nosso grupo, foi demonstrado que a história familiar de
doenças hipertensivas é uma fator de risco importante no desenvolvimento de
eclâmpsia e síndrome HELLP (BEZERRA et al., 2010).
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Em conjunto, esses resultados confirmam a agregação familiar das doenças
hipertensivas da gravidez (DHG), o que sugere a participação de componentes
genéticos nas causas das DHGs, já que indivíduos aparentados tem uma maior
probabilidade de compartilhar genes do que indivíduos não relacionados.

5.3 Fatores genéticos

A partir do estudo dos genes candidatos, observamos que os genes estão
associados de maneira fenótipo-específica, o que sugere a presença de mecanismos
genéticos distintos influenciando o espectro das doenças hipertensivas da gravidez
(Figura 7). Nosso trabalho também reforça a necessidade de se obter fenótipos mais
homogêneos àqueles que pretendem estudar genética de doenças complexas.

Figura 7 - Influência dos fatores genéticos na determinação do
espectro clínico das DHGs.

O gene ACVR2A é fundamental aos processos de invasão trofoblástica,
decidualização e desenvolvimento placentário (FLORIO et al., 2010). A activina A,
juntamente com seus receptores, tem sido descritos como importantes na fisiopatologia
da pré-eclâmpsia (SCHNEIDER-KOLSKY et al., 2002). Em adição a esses achados,
estudos genéticos demonstraram associação entre ACVR2A e pré-eclâmpsia nas
populações da Austrália e Noruega (FITZPATRICK et al., 2009; ROTEN et al., 2008).
Nosso trabalho validou esses achados, muito embora o gene ACVR2A esteve
associado somente com a forma precoce da pré-eclâmpsia. É importante ressaltar que
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não foi detectado associação com os fenótipos eclâmpsia e síndrome HELLP,
sugerindo a existência de mecanismos genéticos distintos contribuindo para o espectro
das doenças hipertensivas da gravidez.
Após uma varredura do genoma seguido de mapeamento fino, Moses e
colaboradores, utilizando ferramentas de bioinformática, elegeram o ACVR2A como o
mais importante gene de suscetibilidade à pré-eclâmpsia (MOSES, 2006). Roten e
colaboradores identificaram os SNPs rs1014064, rs2161983, rs3768687 e rs1424941
como os mais fortemente associados à pré-eclâmpsia, em um estudo populacional na
Noruega (ROTEN et al., 2008). Em um outro estudo, dessa vez envolvendo 74 famílias
Australianas, Fitzpatrick e colaboradores validaram a associação entre ACVR2A e préeclâmpsia, embora os marcadores rs1014064, rs2161983, rs3768687 e rs1424941 não
tenham dado associados com a doença (FITZPATRICK et al., 2009). Mais
recentemente, Lokki e colaboradores não conseguiram replicar a associação entre o
marcador rs1424954 e pré-eclâmpsia em uma população da Finlândia (LOKKI et al.,
2011). Um aspecto que contribui para parte da inconsistência dos achados é que
fatores ambientais específicos de cada população (e.g. estilo de vida, sistema de
saúde, condições socioeconômicas e educacionais) podem modificar o efeito genético
das variantes do ACVR2A. O fenômeno de heterogeneidade genética também pode
causar variação entre os estudos no que diz respeito à força de associação, já que é
provável que outros genes, além do ACVR2A, estejam contribuindo para o risco de préeclâmpsia.
Os estudos citados acima têm diferenças importantes no que diz respeito ao
tamanho da amostra, desenho de estudo, métodos estatísticos empregados nas
análises, assim como, os critérios utilizados na definição dos casos. O trabalho de
Moses e colaboradores, na Austrália, foi um estudo familiar, utilizando os fenótipos de
pré-eclâmpsia leve (i.e. apenas hipertensão, com proteinúria negativa) e estrito
(hipertensão com proteinúria positiva, porém incluindo também 20 casos de eclâmpsia).
O estudo da Noruega foi populacional (e não familiar) e utilizou o critério clássico de
pré-eclâmpsia (hipertensão com proteinúria positiva, após a 20 a semana de gestação),
porém não houve subdivisão quanto à severidade da doença. Nosso estudo foi
populacional, envolvendo 693 controles e 463 casos de pré-eclâmpsia, uma amostra
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bem menor que àquela utilizada por Roten e colaboradores, no entanto, além de
analisarmos os casos de eclâmpsia (n=64) e HELLP (n=106) separadamente, ainda
subgrupamos os casos de pré-eclâmpsia de acordo com o tempo de início dos sintomas
(i.e. PE precoce e PE tardia). É importante lembrar que nenhum dos estudos citados fez
essa subdivisão em PE precoce e tardia. Portanto, é possível que a magnitude da
associação encontrada nesses estudos tenha sido atenuada devido a heterogeneidade
no que diz respeito à etiologia da pré-eclâmpsia, especialmente no caso do estudo
Australiano, que juntou os fenótipos eclâmpsia e pré-eclâmpsia em um único grupo.
Nosso estudo não teve poder suficiente para detectar o efeito do gene ACVR2A no
risco de pré-eclâmpsia (poder=0.41), enquanto que alcançamos um poder de 0.93 para
detectar o efeito genético no risco de pré-eclâmpsia precoce (grupo mais homogêneo).
A literatura tem sugerido a existência de diferentes mecanismos causais atuando
nas formas precoce e tardia da pré-eclâmpsia (HUPPERTZ, 2008; VATTEN;
SKJÆRVEN, 2004). Vários trabalhos tem mostrado importantes diferenças na
histopatologia (VAN DER MERWE et al., 2010) e no perfil de expressão gênica da
placenta de mulheres com PE tardia e precoce (JUNUS et al., 2012). Valensise e
colaboradores analisaram grávidas na 24a semana de gestação e um ano após o parto,
e identificaram estados hemodinâmicos completamente diferentes entre os casos de
pré-eclâmpsia precoce e tardia (VALENSISE et al., 2008). Em um outro trabalho, Yinon
e colaboradores observaram, seis meses após o parto, alterações na função vascular
de mulheres que tinha tido pré-eclâmpsia precoce (YINON et al., 2010). Em conjunto,
esses achados sugerem que pré-eclâmpsia precoce está ligada à doença placentária,
enquanto que a pré-eclâmpsia tardia está mais relacionada a fatores constitucionais
maternos, pelo menos, do ponto de vista etiológico e patogênico.
O papel dos receptores de activina e seus ligantes (e.g. Ativinas e Inibinas) na
gravidez, tanto em situação fisiológica quanto patológica, têm sido bem documentado.
Diversos estudos relataram níveis mais elevados de activina A no soro de mulheres
com pré-eclâmpsia, quando comparado com grávidas normais (MUTTUKRISHNA et al.,
1997) e com hipertensão gestacional (SILVER et al., 1999). Manuelpillai e seus colegas
mostraram que os receptores de activina são diferencialmente regulados na préeclâmpsia precoce e tardia. Os níveis de receptores ActRIIA, em coriodecidua, e
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ActRIIB, na placenta, foram significativamente menores na pré-eclâmpsia pré-termo (IG
no parto de 29-35 semanas de gestação), em comparação aos controles a termo
(MANUELPILLAI et al., 2001). Mais recentemente, foi proposto que as placentas com
pré-eclampsia que expressam níveis elevados de activina-A induzem apoptose de
células trofoblásticas pela via de sinalização Nodal/ALK7 (YU et al., 2012). Além da
função da activina-A em processos de placentação e decidualização, Robson e
colaboradores mostraram uma nova função de regulação imune para a activina-A, por
meio da atenuação na proliferação e maturação de células NK produtoras de IFN-γ
(ROBSON et al., 2009). Essa característica pleiotrópica da activina pode ter implicações
importantes na patogênese da pré-eclâmpsia. Por fim, é importante mencionar dois
estudos recentes. Primeiro, através de um estudo de associação de varredura do
genoma, Johnson e colaboradores identificaram dois SNPs em 2q14, perto do gene
INHBB (Inibina beta b) como associados com a pré-eclampsia em uma população
Australiana (JOHNSON et al., 2012). Segundo, em um estudo de expressão gênica
global, Junus e colaboradores encontraram ACVRLI (Activin-A receptor type II-like I)
como o gene mais importante a ser diferencialmente expressos entre placentas de PE
precoce e PE tardia (JUNUS et al., 2012). Estes resultados vêm reforçar a hipótese de
que genes da via de sinalização do TGF-β estão envolvidos nos mecanismos
etiológicos da pré-eclâmpsia.
Tendo em vista a grande inconsistência envolvendo estudos de associação
genética, a concordância nos resultados envolvendo ACVR2A em três populações não
relacionadas (Austrália/Nova Zelândia, Noruega e Brasil), bem como a forte
plausibilidade biológica desse gene no mecanismo da doença, sugerem um papel
crucial do gene ACVR2A na etiologia da pré-eclâmpsia.
Com relação ao gene FLT1, já está bem estabelecido as implicações desse gene
na fisiopatologia da pré-eclâmpsia. Levine e colaboradores demonstraram que
mulheres com pré-eclâmpsia liberam maior quantidade do receptor solúvel (sFlt1) no
soro ao longo da gravidez (LEVINE et al., 2004). Utilizando modelo animal, foi
demonstrado que endoglina solúvel (sEng), quando administrada em conjunto com
sFlt1, causava os sintomas de pré-eclâmpsia severa, incluindo HELLP (VENKATESHA
et al., 2006). Nos últimos anos, vários trabalhos de revisão tem sido publicados com o
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objetivo de discutir o papel do FLT1 no mecanismo da pré-eclâmpsia (MAYNARD;
EPSTEIN; KARUMANCHI, 2008; RANA; KARUMANCHI; LINDHEIMER, 2014).
Mesmo com todo o corpo de evidência, poucos trabalhos têm testado a associação
genética entre FLT1 e pré-eclâmpsia. Em um dos trabalhos mais relevantes, Srinivas e
colaboradores identificaram o SNP rs722503 no intron 10 como associado com préeclâmpsia em uma população de mulheres brancas nos EUA (OR, 2,12; p= 0,03)
(SRINIVAS et al., 2010). O SNP rs9513095, que deu associado com doença no nosso
estudo, está situado a aproximadamente 29kb do rs722503. Utilizando dados do
HapMap para populações Europeia (CEU) e Africana (YRI), observamos que estes dois
marcadores estão em desequilíbrio de ligação, com D’=0,815 e 0,753, respectivamente.
Portanto, é possível que os SNPs rs9513095 e rs722503 pertençam ao mesmo
haplótipo.
Flt1 e sFlt1 são codificados a partir do mesmo gene (i.e. FLT1) e resultam do
processamento alternativo do transcrito primário. Recentemente foi demonstrado que
sequências-sinal de poliadenilação e elementos cis adjacentes no intron 13 determinam
a razão sFlt1/Flt1 que é expresso (THOMAS et al., 2010). A desregulação no
processamento alternativo do FLT1 pode levar a uma superprodução do fator antiangiogênico sFlt1, responsável pela disfunção vascular encontrada na pré-eclâmpsia e
síndrome HELLP. Nós detectamos que o tagSNP rs9513095, localizado no intron 12,
está fortemente associado com os fenótipos pré-eclâmpsia precoce e HELLP. Baseado
no padrão de desequilíbrio de ligação e no mecanismo de processamento do transcrito
Flt1, levantamos a hipótese de que o marcador rs9513095 está em desequilíbrio de
ligação com alguma variante causal localizada no intron 13.
Através do sequenciamento de algumas regiões de junção exon-intron,
identificamos 5 novos polimorfismos em potenciais sítios de splicing (Tabela 25). Como
próximo passo, pretendemos testar a hipótese de que esses polimorfismos alteram o
padrão de splicing alternativo do gene FLT1, favorecendo uma maior expressão da
forma solúvel do receptor (sFlt1), forma esta que, comprovadamente, contribui para a
fisiopatologia da pré-eclâmpsia/síndrome HELLP.
Após extensiva busca na literatura, concluímos que associação entre FLT1 e
síndrome HELLP identificada pelo nosso estudo é inédita. Embora Srinivas e
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colaboradores tenham reportado a associação entre FLT1 e pré-eclâmpsia, também
não foram encontrados estudos que considerassem o tempo de início dos sintomas (i.e.
pré-eclâmpsia precoce ou tardia). Portanto, a associação desse gene especificamente
com a forma precoce da pré-eclâmpsia também pode ser considerada como inédita.
Nossos resultados sugerem a participação do FLT1 como um fator genético comum à
pré-eclâmpsia e síndrome HELLP.
As aminopeptidases ERAP1 e ERAP2 estão envolvidas com uma variedade de
processos patogênicos como câncer, doença autoimune, infecções e hipertensão
(CIFALDI et al., 2012; YAMAMOTO et al., 2002). O gene ERAP1 codifica uma
aminopeptidase multifuncional que está envolvida em diversos processos celulares: 1)
processamento de antígenos a serem apresentados via MHC-I (SAVEANU et al., 2005,
p. 1); 2) conversão de angiotensina II em angiotensinas III e IV e conversão de calidina
em bradicinina (TSUJIMOTO et al., 2007); e, por último, ERAP1 pode atuar clivando os
receptores das citocinas inflamatórias TNFRI (CUI et al., 2002), IL-1RII (CUI et al.,
2003) e IL-6Rα (CUI, 2003), conferindo a essa enzima importante participação na
regulação das respostas imune inata e inflamatória (HAROON; INMAN, 2010).
O locus 5q15, contendo os genes das aminopeptidases, foi relatado como ligado
à pré-eclâmpsia em uma população da Austrália/Nova Zelândia (JOHNSON et al.,
2006). Posteriormente, Moses e colaboradores demonstraram a associação genética
entre ERAP2 e pré-eclâmpsia (JOHNSON et al., 2009). As aminopeptidases podem
atuar na regulação das respostas imune e inflamatória, assim como na regulação da
pressão arterial, todos os processos potencialmente envolvidos com a fisiopatologia da
pré-eclâmpsia e suas variantes clínicas. Nosso trabalho detectou associação genética
entre os polimorfismos rs30187 e rs27044 no gene ERAP1 e eclâmpsia.
Os polimorfismos rs30187 e rs27044 causam, respectivamente, as alterações
Lis528Arg e Gln730Glu na cadeia polipeptídica da aminopeptidase ERAP1. Foi
demonstrado experimentalmente que a variante Arg528 causa uma diminuição na
atividade da enzima, enquanto que o polimorfismo Gln730Glu parece estar mais
associado à especificidade da enzima (NGUYEN et al., 2011). Tem sido amplamente
relatado na literatura a associação entre essas variantes e doenças autoimunes, como
espondilite anquilosante (BURTON et al., 2007), esclerose múltipla (GUERINI et al.,
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2012) e psoríase (SUN et al., 2010). No caso da espondilite anquilosante, já se sabe
que essas variantes alteram as propriedades catalíticas da ERAP1, influenciando a
atividade de processamento de peptídeos (KOCHAN et al., 2011; NGUYEN et al.,
2011).
Nosso estudo constatou que mulheres com eclâmpsia apresentaram uma
frequência de 40,9% para o genótipo rs30187 G/G (Arg/Arg) comparado a uma
frequência de aproximadamente 29% para os controles, assim como, para os casos de
pré-eclâmpsia (dado não mostrado). Uma das hipóteses que explicaria essa associação
envolve a participação da angiotensina II, um peptídeo alvo da ação aminopeptidase do
ERAP1. A diminuição na atividade do ERAP1 levaria ao acúmulo de angiotensina II,
favorecendo o aumento da pressão arterial e, consequentemente, o surgimento da
convulsão.
O estudo de genes candidatos é fundamental como passo inicial rumo ao
entendimento

do

mecanismo

de

doença.

Portanto,

como

próximos

passos,

pretendemos realizar estudos funcionais com o objetivo de elucidar os mecanismos
pelos quais os polimorfismos genéticos alteram o risco de doença. A melhor
compreensão do papel dos genes ACVR2A, FLT1 e ERAP1 na pré-eclâmpsia,
eclâmpsia e síndrome HELLP poderá contribuir para o desenvolvimento de ferramentas,
em médio e longo prazo, que propiciem um diagnóstico mais precoce e uma terapêutica
mais efetiva contra essas doenças.
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6

CONCLUSÕES

1. Pré-eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome HELLP são influenciadas por diferentes
fatores ambientais e apresentam bases genéticas distintas.
2. A idade materna e o peso ao engravidar, assim como, o evento da primeira
gravidez, influenciam o risco das doenças hipertensivas da gravidez de maneira
distinta.
3. A história familiar de doenças hipertensivas é um importante fator de risco para
as doenças hipertensivas da gravidez.
4. O gene ACVR2A está associado com a forma precoce da pré-eclâmpsia.
5. O gene FLT1 está associado com os fenótipos síndrome HELLP e pré-eclâmpsia
precoce.
6. O gene ERAP1 está associado o fenótipo eclâmpsia.
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PROJETO: DOENÇAS HIPERTENSIVAS DA GRAVIDEZ - MEJC - UFRN

FORMULÁRIO PADRÃO
Preenchida por: ______________________________

Data: _____/_____/________

Revisada por: ________________________________

Data: _____/_____/________

I. DADOS GERAIS

1. Etiqueta: __________________
2. ID do Indivíduo: _________________(preechido no Lab de Imunogenética)
3. Grupo: ( ) Caso

( ) Controle

4. Peso antes da gravidez: ________ Kg
5. Altura: __________ m
6. Idade: _____ anos

II. DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS - *Sensível
1. Estado civil:

2. Renda Familiar:

4. Nível de escolaridade:

(
(
(
(
(
(

(
(
(
(
(
(
(

(
(
(
(
(
(
(
(

) Casada
) Vive com parceiro
) Solteira
) Viúva
) Divorciada
) SI

) ≤ 1 salário
) > 1 a 3 salários
) > de 3 a 6 salários
) > de 6 a 9 salários
) > de 9 salários
) NS
) SI

) Sem estudo
) Fund. Incomp.
) Fund. Comp.
) Medio Incomp.
) Medio Comp.
) Sup. Incomp.
) Sup. Comp.
) SI

3. Quantas pessoas moram na residência? ____

III. CONSUMO DE CIGARRO *Sensível
ANTES DA GESTACÃO

DURANTE A GESTACÃO

1. Fumava quantos cigarros por dia?

2. Fuma quantos cigarros por dia?

( ) Não fumante
( ) Menos de 1
( ) de 1 a 10

( ) Não fumante
( ) Menos de 1
( ) de 1 a 10

( ) de 11 a 20
( ) Mais de 20
( )SI

( ) de 11 a 20
( ) Mais de 20
( )SI

IV. INQUÉRITO FAMILIAR
MÃE:
1. Teve pré-eclâmpsia?
( )Não ( )Sim ( )NS ( )SI

IRMÃS:
3. Quantas irmãs você tem? ______ ( )NS ( )SI
4. Dentre essas, quantas já engravidaram? _____ ( )NS ( )NA ( )SI

2. Teve eclâmpsia?

Das que engravidaram, quantas tiveram:

( )Não ( )Sim ( )NS ( )SI

5. Pré-eclâmpsia? ____ ( )NS ( )NA ( )SI
6. Eclâmpsia? ____

( )NS ( )NA ( )SI
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V. ANTECEDENTES FAMILIARES PATOLÓGICOS DA GESTANTE (Não considerar meio-irmão)
Algum parente de primeiro grau tem/teve:
1. Hipertensão crônica?
2. Infarto do miocardio (ataque cardíaco)?
3. Acidente Vascular Cerebral (AVC)?
4. Epilepsia?

(
(
(
(

)Não
)Não
)Não
)Não

(
(
(
(

)Pai
)Pai
)Pai
)Pai

(
(
(
(

)Mãe
)Mãe
)Mãe
)Mãe

(
(
(
(

)Irmão(ã)
)Irmão(ã)
)Irmão(ã)
)Irmão(ã)

(
(
(
(

)SI
)SI
)SI
)SI

(
(
(
(

)NS
)NS
)NS
)NS

VI. ANTECEDENTES PESSOAIS PATOLÓGICOS (Afim de certificar-se quanto ao diagnóstico da doença, perguntar se
tem tomado algum remédio nos últimos 6 mêses. Quais?________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________)
Quais das doenças abaixo você tem/teve?
1. Hipertensão arterial crônica
2. Diabetes I
3. Diabetes II
4. Hipertireoidismo ou bócio
5. Hipotireoidismo
6. Lupus eritematoso
7. Insuficiência renal crônica
8. TVP (trombose)
9. Enxaqueca
10. Asma
11. Epilepsia
12. Febre reumática

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)Não (
)Não (
)Não (
)Não (
)Não (
)Não (
)Não (
)Não (
)Não (
)Não (
)Não (
)Não (

)Sim (
)Sim (
)Sim (
)Sim (
)Sim (
)Sim (
)Sim (
)Sim (
)Sim (
)Sim (
)Sim (
)Sim (

)NS (
)NS (
)NS (
)NS (
)NS (
)NS (
)NS (
)NS (
)NS (
)NS (
)NS (
)NS (

)SI
)SI
)SI
)SI
)SI
)SI
)SI
)SI
)SI
)SI
)SI
)SI

VII. ANTECEDENTES PESSOAIS GINECO-OBSTÉTRICOS: (Se a paciente já tiver parido no dia do preenchimento
desta ficha, considere os antecedentes antes do parto. Exemplo: se a paciente já for Gesta I Para I, escreva Gesta I para 0 )
o

1. N de Gestações
o
2. N de Partos
o
3. N de Partos vaginais
o
4. N de Cesáreas
o
5. N de Abortos espontâneos
o
6. N de Abortos provocado

______
______
______
______
______
______

o

7. N de RN de termo
______
o
8. N de RN pré-termo
______
o
9. N de RN ≥ 4000g
______
o
10. N de Natimortos
______
o
11. N de filhos mortos no 1º mês de vida

______

12. Teve algum tipo de DHEG em gravidezes anteriores?
( )Não ( )Sim ( )NS ( )NA ( )SI
13. Se sim, em qual gestação? Aonde ficou internada? Qual foi a data do internamento?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
14. Teve gêmeos em gravidezes anteriores?
( )Não ( )Sim ( )NS ( )NA ( )SI

VIII. PRÉ-NATAL (GESTAÇÃO ATUAL) - (Responder com base no cartão da gestante)


1. Quantas consultas? ________

2. Mês de início (por extenso): ___________________

3. Local do pré-natal: _________________________________________________________________________________
4. 1º peso durante a gravidez:

________ Kg

6. Último peso durante a gravidez:

________ Kg

8. Usou metildopa antes do internamento? ( )Não ( )Sim
10. Data do inicio do tratamento: ____/____/_______



5. Data da pesagem:

____/____/_______



7. Data da pesagem:

____/____/_______



9. Dose: __________________
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IX. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO FECHAMENTO DO DIAGNÓSTICO
1. Idade gestacional na admissão: ______ sem _____ dias
2. PA na admissão (na SR): PS:______ PD: ______

PROTEINÚRIA DE FITA
3. Primeira proteinúria

5. Segunda proteinúria

4. Data (dia / mês): ____/____

6. Data (dia / mês): ____/____

( )Negativa
( )Traços (15 mg/dl)

( )Negativa
( )Traços (15 mg/dl)

( ) + (30 mg/dl)

( ) + (30 mg/dl)

( ) ++ (100 mg/dl)

( ) ++ (100 mg/dl)

( ) +++ (300 mg/dl)

( ) +++ (300 mg/dl)

( ) ++++ (≥ 500 mg/dl)

( ) ++++ (≥ 500 mg/dl)

( )Não fez / SI

( )Não fez / SI

7. A paciente convulsionou? ( )Não

( )Sim

( )SI

8. Data da convulsão (se houver mais de um episódio, colocar o primeiro): ____/____/_______

( )NA

( )SI

9. Exames laboratoriais:
Exame (valores alterados)
Glicose (> 90 mg/dl)
Uréia (> 45 mg/dl)
Albumina (g/dl)
Globulina (g/dl)
Ác. úrico (> 4mg/dl)
Creatinina (> 0.8 mg/dl)
TGO/AST (≥ 70 U/L)
TGP/ALT (≥ 60 U/L)
LDH (≥ 600 U/ml)
BT (> 1.2 mg/dl)
BD (> 0.3 mg/dl)
BI (> 0.8 mg/dl)
TP (< 10,7s ou > 14,3s)
TTPa (< 24s ou > 45s)
Hb (< 11,5 g/dl)
Ht (< 35 %)
Plaquetas (<150.000/µl)
Proteinúria de 24 horas, mg/24h
* Colocar o resultado mais alterado.

1º result.

Data

2º result.*

Data

Último result.

Data
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X. DOOPLER

(Data: ___/___/_____)

1. Artéria Umbilical: IR =__________

( )SI

2. Artéria Cerebral Média: IR =__________
3. Relação C/U =__________

( )SI

( )SI

4. Conclusão/Diagnóstico: ___________________________________________________________________________

XI. PARTO
1. Fez o parto na MEJC?

( )Não

2. Data do parto:

____/____/_______

3. Idade gestacional:

_____ sem. e _____ dias

( )SI

( )NA

4. Tipo de parto:

( )Normal

( )SI

( )NA

( )Sim

( )SI
( )NA

( )Cesárea

XII. DIAGNÓSTICO
(
(
(
(
(
(
(
(

) Normotensa (Controle)
) HAS crônica
) HAS gestacional
) Pré-eclâmpsia
) Pré-eclâmpsia superposta à HAS crônica
) Eclâmpsia
) HELLP
) HELLP + Eclâmpsia

Outro: _____________________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CRITÉRIOS UTILIZADOS NO DIGANÓSTICO DAS DOENÇAS HIPERTENSIVAS DA GRAVIDEZ
Diagnostico

HAS crônica

Criterio
1

PA ≥ 140/90mmHg antes da 20ª semana de gestacao

HAS gestacional

1

PA ≥ 140/90mmHg a partir da 20ª semana de gestacao (sem proteinúria)

1

HAS gestacional E proteinuria (≥ 1+)

Pré-eclâmpsia

Pré-eclâmpsia leve

1

140/90mmHg ≤ PA < 160/110mmHg E 1+ ≤ proteinúria < 3+
PA ≥ 160/110 OU proteinúria ≥ 3+

Pré-eclâmpsia grave
Eclâmpsia
2

HELLP
1
2

1

E pelo menos um dos seguintes sinais/sintomas: tontura, cefaléia, náusea, vômito,
vista turva, escotomas, amaurose, dor epigástrica e dor hipogástrica.
Pré-eclâmpsia + convulsão
AST > 70 IU/L; LDH > 600 IU/L; < 100.000 plaquetas/µl

Steegers EA, von Dadelszen P, Duvekot JJ, Pijnenborg R. Pre-eclampsia. Lancet. 2010 Aug 21;376(9741):631-44. Epub 2010 Jul 2.
Joshi D, James A, Quaglia A, Westbrook RH, Heneghan MA. Liver disease in pregnancy. Lancet. 2010 Feb 13;375(9714):594-605.
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Título do Projeto: Fatores de risco para desenvolvimento da Pré-Eclâmpsia
Pesquisadores: ANA CRISTINA ARAÚJO, PATRICIA M. BEZERRA, JOSE WILTON QUEIROZ, LEONARDO C.
FERREIRA, MARIA DE LOURDES C. DA SILVA, ANA CRISTINA A. ANDRADE, PATRICIA C. F. BEZERRA,
MARIA JULIA DE P. LUIZ, AMÁBILIE J. DE MEDEIROS SILVA, HOMERO F. DA SILVA NETO, SELMA M.B
JERONIMO
I. Esclarecimentos
Estamos convidando você para participar como voluntário de uma pesquisa sobre pré-eclâmpsia. Préeclâmpsia é uma doença da gravidez que ocorre após a 20ª semana de gestação, com aumento de pressão
arterial e alguns problemas nos rins, o que leva a mulher a perder proteína pela urina. O desenvolvimento de
convulsões caracteriza a eclâmpsia e, quando ocorrem complicações no fígado e outros órgãos, a doença é
chamada de Síndrome HELLP.
Caso você aceite participar desta pesquisa, pedimos permissão a você para revisar o seu prontuário para
obter dados clínicos e resultados laboratoriais acerca da sua gravidez atual, como também pedimos permissão
para coletar uma amostra de sangue ou coletar um esfregaço da sua bochecha usando um cotonete. Pedimos
permissão para realizar o teste para verificar se você foi exposta ao vírus HIV. Esse teste só será realizado quando
formos fazer os estudos imunogenéticos.
Iremos realizar a separação dos componentes do sangue, incluindo a extração da parte líquida, chamada
de plasma/soro, e a parte figurada, chamada de células. Da parte figurada do sangue, isto é das células, iremos
isolar o DNA (ácido desoxiribonucléico). Iremos estudar se há diferenças no tipo de informação contida no DNA
entre pessoas que adoecem com pré-eclâmpsia e aquelas que têm uma gravidez sem essa doença. Do material
colhido da sua bochecha, iremos também extrair DNA. O DNA será usado para estudos genéticos.
Os riscos possíveis associados à participação neste estudo são mínimos e podem ser os seguintes:
pequeno sangramento (evitado através de compressão, por alguns minutos, da área puncionada) ou manchas
arroxeadas (equimoses), infecção e desmaio. A coleta do esfregaço da bocheca será realizada com o cotonete e o
desconforto é mínimo, semelhante àquele que você sente quando escova seus dentes e limpa sua bochecha.
Iremos minimizar os riscos de complicações referentes à coleta de sangue, observando os cuidados de pressionar
o local da coleta por alguns minutos e certificar que a pressão e o pulso estão normais.
O registro da sua participação neste estudo será mantido confidencial, somente os pesquisadores
trabalhando na equipe terão acesso a essas informações. Cada indivíduo receberá um número para ser utilizado
no laboratório. Se qualquer relatório ou publicação resultar deste trabalho, a identificação do paciente não será
revelada. O DNA não utilizado será mantido no nosso laboratório, no Departamento de Bioquímica, caso você
autorize o armazenamento, em tubos identificados por um código de barras, somente conhecido pelos
pesquisadores responsáveis. Os resultados dos estudos serão mantidos em sigilo absoluto e não permitiremos
acesso às informações a terceiros.
Você poderá solicitar a remoção do seu DNA ou soro ou qualquer informação acerca da sua saúde, a
qualquer momento, ou seja, durante ou depois dessa pesquisa. Você só precisará entrar em contato por correio ou
por telefone e expressar seu desejo de retirar a permissão para armazenamento. Você ficará com uma cópia desse
documento. No entanto, caso você tenha dúvida sobre os objetivos, procedimentos, riscos, benefícios, seus
direitos ou qualquer outra, a respeito desta pesquisa, entre em contato com a Dra Selma Jeronimo, ou outro
membro da equipe, pelo telefone 84-3215-3428, no Departamento de Bioquímica, localizado no Campus Central
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Lagoa Nova, em Natal.
Não há benefício direto da sua participação neste estudo. No entanto, referente doença pré-eclâmpsia,
nossa equipe irá fornecer informações importantes sobre esta permitindo a você tomar medidas preventivas numa
futura gestação, como também cuidados que você deverá ter após o seu parto, principalmente com controle do seu
peso, ingestão de sal e realização de exercícios. As mulheres que desenvolvem pré-eclâmpsia precisam controlar
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o peso adequadamente para evitar problemas do coração. Enfim, sua participação nesta pesquisa contribuirá para
que, conhecendo melhor a genética das pessoas, possamos eventualmente desenvolver formas de melhor
prevenir ou tratar essas doenças. No entanto, esse estudo será longo e resultados dos mesmos precisarão ser
avaliados em outras populações. Sua participação nesta pesquisa é voluntária. Mas se você decidir não participar
da pesquisa o seu tratamento não será diferente, além do que, você poderá retirar seu consentimento a qualquer
momento da pesquisa.
Você não será pago por participar desta pesquisa, mas será ressarcido (reembolsado) por qualquer gasto
decorrente da mesma e será indenizado por qualquer dano também comprovadamente de sua participação nesta
pesquisa.
Este projeto foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
O Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte fica localizado no Campus Universitário (843215-3135), onde você poderá tirar suas dúvidas sobre a ética da pesquisa Você poderá obter informações sobre
pesquisa com seres humanos no Brasil na página do Ministério da Saúde (http://portal.saude.gov.br/sisnep/) em
projetos desenvolvidos no Rio Grande do Norte. Este projeto foi cadastrado no sistema SISNEP sob o número
0298.1.051.0000-11.
Caso você seja o responsável legal (pai, mãe ou guardião), pelo menor convidado a participar desta
pesquisa, o termo VOCÊ usado durante todo o esclarecimento se refere a ele.
CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO
Estou de acordo com a participação no estudo descrito acima. Fui esclarecida quanto aos objetivos da
pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetida, sobre os possíveis riscos que possam advir de tal
participação e sobre os meus direitos.
Foram garantidos esclarecimentos que venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de desistir
da participação em qualquer momento, sem que minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa
ou a minha família.
A minha participação na pesquisa não implicará em custos ou prejuízos adicionais, sejam esses custos ou
prejuízos de caráter econômico, social, psicológico ou moral. Foi garantido o anonimato e o sigilo dos dados
referentes à minha identificação.


Autorizo ou não os pesquisadores o seguinte:

Sim

Não

 pesquisar o vírus HIV no meu sangue
 armazenar o restante do meu DNA, soro e plasma no Laboratório de
Imunogenética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Nome do indivíduo ou responsável (letra de forma): _____________________________________
Número: ________

_________________________________________________________________
Assinatura do participante ou responsável
COMPROMISSO DO INVESTIGADOR
Eu discuti as questões acima apresentadas com os indivíduos participantes no estudo ou com o seu
representante legalmente autorizado. É minha opinião que o indivíduo entende os riscos, benefícios e direitos
relacionados a este projeto.
_____________________________________________________________ Data: ___/__/____
Assinatura do Pesquisador
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Primers de PCR

Gene

FLT1

LNPEP

SNP

Tm
(⁰C)

Produto (pb)

5’-TATCTCAGCGCGTAGGACAG-3’
5’-GCTCACACTGCTCATCCAAA-3’

5’-GTGCTGGAGCTCCTTTTCAC-3’
5’-GCCACACAGTTTCAACCAAA-3’

61
59

241
192

rs9513095

5’-TGCTTGTTTCAAGTGGATGC-3’

5’-TGCCTTCCAAATTGATGAAA-3’

57

108

5’-TTTTAGGAATAGGCCCAGCA-3’

56

156
329

rs17619037

5’-GGCCTCAAAGTGCAAAACAT-3’

rs7323184

5’-TTTTCCCACTAAGCCTGGAA-3’

5’-GCAAGCCTCTCCACTCAGTC-3’

62

REp53

5’-CAGTTTCACGCCTCAGCTTT-3’

5’-ACAAGGCACTGAACCTGGAG-3’

61

215

rs2303138

5’-CAAGAGGGCCTTTGATTTGA-3’

5’-CACCAGTCTTGAGGCCAGAT-3’

61

139

rs2762

5’-TGTAGGCAAAGGTTCAGCAA-3’

5’-TGCCATCTTTCTGTCTGCAC-3’

rs27300

5’-TCCTTCCCACCGACAATAAG-3’

5’-CCAGAGGGAACCTGAAGAAA-3’

60

182
152

385

rs38034

5’-CTTGGTTGCTTTCATTGTGG-3’

5’-TTCACACAGCAAATACCAGGA-3’

60

rs1424954

5’-GACTTGGCTTTGTGGGAAAA-3’

5’-GGAATGGGATCCAACAGGTA-3’

62

387

rs1424941

5’-TTCCAAGCCACAAATATCCA-3’

5’-AGAGGTTTCCTGAGGGAATAGA-3’

60

233

5’-GGCAAATAAAGAGTAATCCTCTCG-3’

60

402

5’-AATTCACAGAGCCCCCTTTC-3’

62

597
381

rs2161983

ERAP2

Primer Reverse

rs35832528
rs56071338

ACVR2A rs1014064

ERAP1

Primer Forward

5’-GCTTTGAAAACACAAAGCTATTCA-3’
5’-AGGGCTGCTACCACCACTTA-3’

rs3768687

5’-CTCAGAGATACCGGCAGTCA-3’

5’-ATGCTTTCAATGGAGGGTTG-3’

62

rs30187

5’-AGGAGCATTACCCAGTGTCC-3’

5’-GGGTGATGTGTCTGCCTTTT-3’

60

200
168

rs27044

5’-TCTGTACGCACGGCTGATAG-3’

5’-CTGGTCCCTGTTTCCCTGTA-3’

62

rs2549796

5’-GGGGAAAGATTGGGAAAGAT-3’

5’-AGGAGCATGGTTCAGGTCAC-3’

60

239

rs2927609
rs11135484

5’-AAGATCATTAAGTACGCTTCCAAA-3’
5’-TTGGAGTCACACGGTCACAT-3’

5’-AAAAGCCCCTGACTCTTAAAAT-3’
5’-TAATGGCCCCTTTCCCTTTA-3’

60

158
239

60
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Primers de SNaPshot

Gene

FLT1

LNPEP

SNP

ERAP2

Tamanho do
primer (pb)

rs35832528 AGGAATTAATACCTACCCTCCTCT
rs56071338 CCCCCCCCGTCAGTCTTTATTTCAGAAGAAGA

24
32

rs9513095

CCCCCCCCCCCCCCCGAGTCGAAGCGGTCAAGGATTCTAA

40

rs17619037 CCCCCCCCCCCCCCCCGAAAAAAAGTGTCCAAGACAGGCA

40

rs7323184

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCAAGGCACTGTACCAGGGAGGCACA

48

REp53

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCATGCGGCCGAAAAAGACACGGACA

56

rs2303138

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCTATCTTGGAAATGAGAACCATACT

48

rs2762

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCAGCATTCTTCCAAAAACAAAGAAT

56

rs27300

ACGCTTTACCAGCAGCTGCCTAAT

24

rs38034

TTTTTTTTTCTGAAAGCCTGTGTCACAAGAGG

32

rs1424954

AACTTTGTAGAGTACATTAACAGA

24

rs1424941

CCCCCCCCGGTTGGTTTTTTAATTGTGCTACA

32

CCCCCCCCCCTCCTACTGACTCTTCTTTGACCTTTGAC

38

rs2161983

CCCCCCCCCCCCCCCAAAAGCAATATTCAATGCCCCCA

38

rs3768687

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCAGGATATGGTAAATGAAAGAAAC

44

rs30187

GTGATGGTTATTAGGGGAAAACCC

24

rs27044

CCCCCCCCGCACACAGGCGAGGAGTAGTAGTT

32

rs2549796

TTTTTTTTTTTTTTTTCAGGCAAAGCTGGAGTGACAAGGG

40

rs2927609

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCACTTTAATATAATCACTCTTGCAT

48

ACVR2A rs1014064

ERAP1

Primers de SNaPshot

rs11135484 CCCCCCCCCCCCCCCCAAACAACACCAACCTCACACCCAC

40

