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RESUMO 

A Pré-Eclampsia (PE) é uma doença específica do período gestacional, que afeta 3-
8% das mulheres grávidas, sendo uma das três principais causas de mortalidade e 
morbidade materna. A doença é caracterizada por hipertensão e proteinúria no 
período gestacional. Os fatores de risco para essa doença não são completamente 
compreendidos, mas parecem incluir desregulação da resposta imune oriundos de 
defeitos na placentação, fatores ambientais e genéticos. O presente trabalho teve 
por objetivo investigar se a diferenças de expressão dos receptores de citocinas pró-
inflamatórias IL-1R2, IL-6R e TNF-αR1 estariam envolvidos na PE. Foram recrutadas 
mulheres com PE (n=24) e mulheres grávidas sem alterações da pressão arterial 
(controle)(n=12) e colhidas informações clínicas e sangue para exames laboratoriais. 
Os receptores de citocinas (IL-1R2, TNF-αR1 e IL-6R) foram avaliados, por 
citometria de fluxo, em células mononucleares do sangue periférico (controle: n=8; 
PE: n=24). A partir do soro das gestantes, foi quantificada a proteína C reativa, pelo 
método de quimioluminescência ultrassensível (controle: n=7; PE: n=18). Mulheres 
com PE tinham peso elevado no início da gravidez (p=0,0171) e menor idade 
gestacional ao parto (p=0,0008). Na PE, foi observada uma diminuição da população 
de monócitos clássicos, mas não foram observadas diferenças para as populações 
de monócitos intermediários e não-clássicos. A frequência de células expressando o 
receptor de citocina IL-1R2 encontrou-se diminuída em gestantes com PE, apenas 
na subpopulação de monócitos não clássicos (p= 0,0011). Os receptores TNF-αR1 e 
IL-6R, tiveram sua frequência diminuída nas três subpopulações de monócito 
(clássicos, intermediários e não clássicos), quando comparados com grávidas 
normais. Em linfócitos TCD4+, foram observados um aumento de células 
expressando o receptor IL-1R2 e uma diminuição de células expressando os 
receptores TNF-αR1 e IL-6R em mulheres com PE. Na subpopulação de linfócitos 
TCD8+, foram encontradas uma diminuição de células expressando os receptores 
TNF-αR1 e IL-6R em mulheres com PE. Não foi encontrada diferença significativa no 
percentual de células expressando IL-1R2 entre os grupos estudados. Não foi 
observada diferença na quantidade de proteína C reativa no soro de mulheres com 
pré-eclâmpsia. A redução na quantidade de receptores de citocinas IL-1R2, TNF-
αR1 e IL-6R em monócitos e linfócitos pode ser um fator mantenedor do estado 
inflamatório na pré-eclâmpsia. 
 

 
Palavras-chave: Pré-eclâmpsia, receptor de citocinas, IL-1R2, TNF-αR1, IL-6R, 
inflamação. 



 

 

ABSTRACT 

Preeclampsia is a disease specific of human pregnancy that affects 3-8% of pregnant 
women, and it is one of the three leading causes of maternal mortality and morbidity. 
The disease is characterized by hypertension and proteinuria after the 20th week of 
gestation. The risk factors for this disease are not completely understood but appear 
to include dysregulation of the immune response arising from defects in placentation, 
environmental and genetic factors. This study aimed to determine whether the 
variation in the amount of proinflammatory cytokine receptors IL-1R2, IL-6R and 
TNF-αR1 would be involved in preeclampsia. They were recruited women with 
preeclampsia (n=24) and women who evolved during pregnancy without changes in 
blood pressure (n=12) were recruited. Clinical and laboratory data were collected. 
The cytokine receptors (IL-1R2, TNF-αR1 and IL-6R) were assessed in mononuclear 
cells isolated from peripheral blood using flow cytometry (Control = 8; PE = 24). C-
reactive protein (CRP) was determined by CRP ultrasensitive method (Control = 7; 
PE = 18) was performed using sera pregnant women.  Women with preeclampsia 
had higher weight at the beginning of the pregnancy (p=0.0171) and lower 
gestational age at delivery (0.0008). Classical monocytes were decreased in 
preeclampsia but not intermediate or non-classical monocytes. The frequency of IL-
1R2 pro inflammatory cytokine receptors is decreased in women with PE only in the 
subpopulation of non-classical monocytes (p = 0.0011). TNF-αR1 receptor and IL-6R, 
had a decreased frequency in the three subpopulations of monocyte (classic, 
intermediate and non-classical) when compared to women with normal pregnancy. 
An increase in IL-1R2 receptor in TCD4+ lymphocytes, but a decrease in TNF-
receptor and IL-6R in women with preeclampsia were found. No differences in the 
frequency of those receptors in CD3+/CD8+ in preeclampsia. There was no 
difference in C-reactive protein in preeclampsia. The reduction in the amount of IL-
1R2, TNF- αR1 and IL-6R monocytes and lymphocytes can be involved in the 
regulation of inflammation observed in preeclampsia, contributing to disease. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A Pré-Eclâmpsia (PE) é uma doença multifatorial sistêmica, específica da 

gravidez humana, com poucos modelos experimentais. A doença acomete 3 a 8% 

das mulheres grávidas em todo o mundo (LIMA et al., 2009). A incidência desta 

doença e suas complicações são maiores em países subdesenvolvidos, onde o 

acompanhamento pré-natal, o acesso a recursos de diagnósticos, a menor adesão à 

terapia anti-hipertensiva e os cuidados hospitalares são limitados (YOUNG; LEVINE; 

KARUMANCHI, 2010). 

A PE é uma das principais causas de mortalidade e morbidade materna e 

de restrição do crescimento intrauterino (GHULMIYYAH; SIBAI, 2012). Em países 

desenvolvidos, essa mortalidade pode ocorrer em 15 a 20% das mulheres grávidas 

(YOUNG; LEVINE; KARUMANCHI, 2010). 

A PE manifesta-se classicamente com o surgimento de hipertensão associado 

à presença de proteinúria após a 20ª semana de gestação. A diversidade de fatores 

envolvidos na fisiopatologia da PE faz com que a mesma seja considerada como um 

grupo de doenças com manifestações clínicas comuns, e sugere que haja mais de 

um gene e/ou múltiplas causas desencadeando a doença (MÜTZE et al., 2008; 

ROBERTS JM1, 2002). No entanto estas manifestações clínicas possuem pontos 

comuns, de modo a desenhar um amplo espectro de manifestações, permitindo que 

seja classificada segundo sua gravidade em: PE leve, PE grave, Eclâmpsia e 

síndrome HELLP

A PE dispõe até o momento como única forma de cura, a retirada da placenta 

(OLIVEIRA, 2007). Estudos sugerem uma invasão anormal do trofoblasto nos vasos 

sanguíneos do útero. Essa invasão anormal implica numa placentação superficial 

acompanhada da não remodelação das artérias espiraladas, o que compromete o 

fluxo sanguíneo. A hipóxia placentária induz a ativação das células endoteliais e 

moléculas de adesão celular nos leucócitos, produzindo citocinas inflamatórias 

característica da gravidez das pacientes com PE (MATTHIESEN et al., 2005). Assim 

a inadequada placentação é sugerida como a principal etiologia para a PE 

(ROBERTS E GAMMILL, 2005). 

(ROBERTS JM1, 2002). 
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A vasoconstrição e, consequentemente, o estado inflamatório, pode ser 

causado também pela angiotensina II. Essa molécula atua na regulação da 

produção citocinas pró-inflamatórias, tais como, TNF-α, IL-6, e IL-8. Além disso, a 

angiotensina II induz o aumento da frequência das moléculas ICAM-1 e VCAM-1 na 

superfície das células endoteliais, o que contribui para a migração de monócitos 

(GELINAS et al., 2011). 

As enzimas aminopeptídases denominadas de ERAPs (CIFALDI et al., 2012a) 

são responsáveis pelo corte de peptídeos em posições e tamanhos específicos para 

serem apresentados pelo MHC I (TSUJIMOTO; HATTORI, 2005). Além disso, atuam 

na clivagem e liberação ectodomínios dos receptores de citocinas: receptor 1 do 

fator de necrose tumoral-alfa (TNFR1), receptor da citocina interleucina-6 (IL-6R) e o 

receptor 2 da interleucina IL-1 (IL-1R2). Desta forma, as ERAPs possuem um 

importante papel na regulação da resposta imune inata e na modulação da resposta 

inflamatória (CIFALDI et al., 2012a). 

Dada a importância das funções exercidas por estas aminopeptídases faz-se 

imprescindível o maior entendimento da relação entre as funções exercidas por 

estas aminopeptídases e os mecanismos moleculares que atuam na secreção de 

citocinas pro-inflamatórias, na regulação da resposta imune inata e na modulação da 

resposta inflamatória, 

  

para que seja possível estabelecer o envolvimento destes na 

construção fisiopatológica da pré-eclâmpsia. De modo que o objetivo geral deste 

estudo foi avaliar a frequência dos receptores (IL1R2, TNF-αR1 e IL-6R) de citocinas 

pró-inflamatórias, presentes na membrana das células mononucleadas na pré-

eclâmpsia, tendo como hipótese, a existência de uma associação entre as 

alterações da frequência destes receptores e a resposta inflamatória manifestada 

pelas pacientes de pré-eclâmpsia. 
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2. OBJETIVOS 

2.1.Objetivo geral 

Avaliar a frequência dos receptores de citocinas pró inflamatórias (IL1R2, 

TNF-αR1 e IL-6R) presentes na membrana das células mononucleadas na pré-

eclâmpsia. 

 

2.2. Objetivos específicos 

2.2.1. Determinar a frequência dos receptores de citocinas pró-inflamatórias 

(IL1R2, TNF-αR1 e IL-6R) presentes na membrana de monócitos.  

2.2.2. Determinar a frequência dos receptores de citocinas pró-inflamatórias 

(IL1R2, TNF-αR1 e IL-6R) presentes na membrana de linfócitos. 

 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Pré-Eclâmpsia e suas complicações  

A PE é uma síndrome sistêmica com incidência de 3 a 8% das mulheres 

grávidas, que representa uma das principais causas de morbidade e mortalidade 

materna e neonatal em todo o mundo (LIMA et al, 2010; STEEGERS et al., 2010).  

A doença é definida com o surgimento de hipertensão (pressão arterial 

sistólica ≥ 140 mmHg ou pressão arterial diastólica ≥ 90 mm Hg) e proteinúria (≥300 

mg em uma amostra de urina de 24 h) após a 20ª semana de gestação (JEBBINK et 

al., 2012), podendo ainda manifestar-se até 48 horas após o parto (LIMA et al, 2010; 

STEEGERS et al., 2010). 

A PE pode ser classificada segundo o tempo de início: precoce ou tardia. 

Neste caso a doença é definida como, precoce quando os sintomas surgem, com 

menos de 34 semanas de gestação. O surgimento da forma precoce está associado 

a fatores genéticos (OUDEJANS et al., 2007). É a manifestação mais grave da 

doença e com maior chance de recorrência em gestações posteriores (STEEGERS 

et al., 2010; YOUNG; LEVINE; KARUMANCHI, 2010). A PE tardia é definida quando 

os sintomas da doença manifestam-se após 37ª semana gestacional, e está 

relacionada à forma mais leves da doença (STEEGERS et al., 2010; YOUNG; 

LEVINE; KARUMANCHI, 2010). 
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A PE pode ainda ser classificada quanto ao agravamento das manifestações 

clínicas: PE leve (com pressão arterial >140/9mmHg ≤ 160/110mmHg, além de 

presença de proteinúria) ou PE grave (com pressão arterial≥ 160/110 ou  proteinúria 

≥ 3+, além de pelo menos um dos seguintes sinais/sintomas: tontura, cefaléia, 

naúsea, vômito, vista turva, escotomas, amaurose, dor epigástrica e dor 

hipogástrica) (SIBAI, 2003). 

A PE pode evoluir com complicações. Na eclâmpsia, além dos sintomas 

característicos da PE, ocorre a manifestação de uma ou mais crises convulsivas 

tônico-clônicas generalizadas e/ou coma, na ausência de doenças neurológicas. A 

eclâmpsia afeta em média 2% das pacientes com PE (SIBAI, 2003). A convulsão na 

eclâmpsia é causada pelo vasoespasmo e edema cerebral (STEEGERS et al., 2010; 

YOUNG; LEVINE; KARUMANCHI, 2010). A crise convulsiva é caracterizada por 

sinais e sintomas de distúrbios do sistema nervoso central, visuais e gástricos. 

Entretanto, os sintomas podem estar ausentes em um número significativo de 

mulheres que convulsionam (PERAÇOLI; PARPINELLI, 2005). Em 38% das 

gestantes que desenvolvem eclâmpsia, até mesmo a hipertensão e proteinúria 

podem estar ausentes (HARLOW; BROWN, 2001).  

Outra forma de complicação da PE é a síndrome HELLP (acrônimo do inglês 

Hemolysis, Elevated Liver enzymes and Low platelets). A HELLP cursa com a 

presença da disfunção hepática, plaquetopenia e hemólise importantes (AST˃  

70IU/L LDH ˃ 600 IU/L e plaquetas/µl ˂ 100.000)(YOUNG; LEVINE; KARUMANCHI, 

2010). Nessa síndrome, em 10 a 15% das gestantes acometidas não é observada a 

presença de proteinúria (HARLOW; BROWN, 2001). Os sintomas clínicos de HELLP 

podem ser imprecisos, sendo comuns queixas como dor epigástrica, mal estar geral, 

inapetência, náuseas e vômitos. Esses sintomas são semelhantes à outras 

ocorrências clínicas e/ou laboratoriais, podendo ser confundido com púrpura, 

trombocitopênica trombótica, síndrome hemolítico-urêmica e fígado gorduroso agudo 

da gravidez, dificultando o diagnóstico (PERAÇOLI; PARPINELLI, 2005). A 

imprecisão dos sintomas da Síndrome HELLP faz com que seu diagnóstico seja 

eminentemente laboratorial, e deva ser pesquisado de maneira sistemática nas 

mulheres com PE grave/eclâmpsia e/ou dor no quadrante superior direito do abdome 

(PARPINELLI, 2005). 
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3.1.1 Epidemiologia da PE e Fatores de Risco 

A prevalência da PE no mundo varia de 3 a 8%, sendo relatados 8,5 milhões 

de casos anualmente (ANDERSON et al., 2012). A PE, somada outras desordens 

hipertensivas da gravidez, representa um dos principais fatores de mortalidade 

materna. É responsável por 26% das mortes maternas na América Latina e no 

Caribe, e por 9% dos casos na África e Ásia (KHAN et al., 2006). Em países 

desenvolvidos o número de mortes por desordens hipertensivas é bem menor do 

que nos países em desenvolvimento. Na Europa, a ocorrência de eclâmpsia é de 2-3 

casos a cada 10.000 nascidos. Entretanto, ainda assim as desordens hipertensivas 

representam 16% das mortes maternas nesses países. (STEEGERS et al., 2010). 

No Brasil, as síndromes hipertensivas são responsáveis por 7,5% de casos na 

gravidez, dentre estas, 2,3% apresentam um quadro de pré-eclâmpsia/eclâmpsia, e 

em 4,0% são casos de hipertensão crônica (GAIO et al., 2001). 

 

Alguns fatores de risco podem ser destacados como contribuidores para 

ocorrência da PE como, por exemplo, o fato de serem mulheres nulíparas. 

Entretanto, mulheres que já tiveram outras gestações também podem apresentar um 

risco elevado para doença, caso estas tenham trocado de parceiro, sendo nesse 

caso o risco tão elevado quanto o das mulheres nulíparas. O risco aumentado pode 

ser devido à mudança de paternidade (TUBBERGEN, 1999). Outros fatores de risco 

incluem: aumento do intervalo interpartal, mulheres que tem uma história de PE em 

gestações anteriores, principalmente se a doença havia desenvolvido no início da 

gestação (BARTON, 2008; HERNÁNDEZ-DÍAZ; TOH; CNATTINGIUS, 2009). 

As anormalidades fisiopatológicas observadas na PE sugerem que existam 

múltiplas causas desencadeadoras da doença. E

3.1.2 Fisiopatologia 

ntretanto, a placenta é tida como 

elemento central para o desenvolvimento fisiopatológico desta doença (ROBERTS 

JM1, 2002). A importância da placenta para a doença é demonstrada no caso da 

mola hidatiforme, onde mulheres com gravidez molar, para a qual o feto está 

ausente, podem ainda assim desenvolver PE. Esse fato demonstra que a resposta 

imunológica presente na PE é contra a placenta e não contra o feto (YOUNG; 

LEVINE; KARUMANCHI, 2010).  
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A placentação humana é caracterizada pela invasão dos citotrofoblastos 

extravilosos na decídua e miométrio, no sentido das artérias espiraladas uterinas. 

Durante o início do desenvolvimento placentário normal, há a remodelação das 

artérias espiraladas, com invasão dos citotrofoblastos de origem fetal (KAUFMANN; 

BLACK; HUPPERTZ, 2003). Na gravidez normal existem dois tipos de invasão 

tofoblástica: a intersticial e a endoarterial. Esta última é responsável por avançar nas 

artérias espiraladas até sua porção miometrial no terço mais interno do miométrio 

remodelando-as de modo a que estas sejam transformadas em artérias com grande 

diâmetro (CORREA JÚNIOR; AGUIAR; CORRÊA, 2009; GAIO et al., 2001). 

Entretanto, na PE, o processo migratório do citotrofoblasto ocorre de forma 

defeituosa, com migração reduzida, que se limita a decídua superficial, o que 

compromete a invasão nas artérias do miométrio. Esses eventos prejudicam a 

modificação das paredes arteriais, com consequente não remodelação das artérias 

espiraladas. A modificação defeituosa das paredes arteriais implica em que essas 

artérias permaneçam com calibre reduzido e com alta resistência (vasoconstrição) 

intravascular, levando a hipóxia (KAUFMANN; BLACK; HUPPERTZ, 2003). A 

hipoperfusão placentária se torna mais pronunciada à medida que a gravidez 

progride, dada a maior necessidade de aporte sanguíneo tornando as manifestações 

da doença, mas evidentes podendo causar a restrição no crescimento do feto 

(OLIVEIRA, 2007). 

A sinalização inflamatória é também propiciada pela diminuição dos fatores de 

crescimento angiogênicos, 

A presença de isquemia e da hipóxia acabam por levar à injúria do endotélio. 

O endotélio lesado promove coagulação e aumenta sua sensibilidade aos agentes 

vasopressores bem como atuam como sinalização inflamatória (SIBAI, 2003; 

YOUNG; LEVINE; KARUMANCHI, 2010). 

pelo aumento de detritos placentários na circulação 

materna, e ainda pela liberação de elevadas quantidades de micropartículas 

sinciciotrofoblasto (STBMs) (MATTHIESEN et al., 2005). Esses fatores podem ativar 

células endoteliais e moléculas de adesão celular nos leucócitos, recrutando 

monócitos, células NK e neutrófilos, de modo a promover condições inflamatórias 

persistentes no quadro característico da PE (LARESGOITI-SERVITJE, 2013). 
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A fisiopatologia da pré-eclâmpsia, é marcada por uma resposta imune 

exacerbada, com resposta inflamatória sistêmica, predomínio de leucócitos ativados 

e secreção de citocinas inflamatórias, na qual as células do sistema imune são a 

chave para o desenvolvimento e função da placenta (LARESGOITI-SERVITJE; 

GÓMEZ-LÓPEZ; OLSON, 2010a). A grande importância das células do sistema 

imune está relacionada, entre outras coisas, ao papel que estas desempenham para 

tolerância materna, já que o feto é um enxerto semi-alogênico, que expressa 

antígenos paternos, o que constitui a manutenção desta tolerância imunológica um 

desafio para o sistema imune materno (YOUNG; LEVINE; KARUMANCHI, 2010). 

As células do sistema imune presentes na interface materno-fetal através da 

secreção de citocinas regulam o desenvolvimento da placenta podendo estimular ou 

limitar, influenciando na sobrevivência, proliferação e diferenciação das células do 

trofoblasto. Dessa forma, a tolerância imunológica é importante para permitir o 

adequado desenvolvimento da placenta (MATTHIESEN et al., 2005). A placentação 

defeituosa observada na PE, possivelmente, é ocasionada por uma intolerância 

imunológica entre a unidade feto-placentária e os tecidos maternos (ROBERTS E 

GAMMILL, 2005).  

As citocinas produzidas na interface materno-fetal são cruciais para o êxito da 

invasão trofoblástica, da função da placenta e para a manutenção da gravidez. As 

alterações na secreção de citocinas podem desencadear uma cascata de eventos 

imunopatológicos que culminem na PE (Matthiesen et al., 2005). Durante a gravidez 

das pacientes com PE, células da interface materno-fetal produzem citocinas 

inflamatórias, com o predomínio do perfil Th1 (MATTHIESEN et al., 2005).  

Além disso, a PE apresenta elevados níveis de peptídeos vasoativos e com 

síntese diminuída do óxido nítrico. Essa diminuição do óxido nítrico pode resultar em 

maior constrição vascular na PE, uma vez que o óxido nítrico tem ação 

vasodilatadora e regulador da resistência vascular periférica durante a gravidez 

(COELHO et al., 2004; YOUNG; LEVINE; KARUMANCHI, 2010). 

A fisiopatologia da doença é construída por todas essas alterações, as quais 

contribuem para o desenvolvimento e gravidade da doença. Dentre as 

consequências importantes destas alterações, destacam-se a condição inflamatória 
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e disfunção endotelial sistêmica características da PE (figura 1)(CORREA JÚNIOR; 

AGUIAR; CORRÊA, 2009; MATTHIESEN et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fisiopatologia da Pré-eclâmpsia. A figura representa os vários fatores envolvidos 
na construção fisiopatológica da doença. A PE é consequência da ação deste conjunto de 
fatores, sendo tida como uma doença complexa. 

 

3.1.3 Genética 

A PE possui componentes genéticos em sua constituição. Cada um dos três 

principais fatores etiológicos da doença, como a inadequada adaptação imunológica, 

a isquemia placentária e o aumento do estresse oxidativo, podem ter de fundo 

genético (MÜTZE et al., 2008). 

O aumento do risco de incidência de PE em mulheres cujos parentes de 

primeiro grau já tenham sido afetados pela doença (2 a 5 vezes), enfatiza a atuação 

de componentes genéticos no desenvolvimento da doença (MÜTZE et al., 2008). 

Estudos realizados no estado do Rio Grande do Norte relataram que há um risco 

maior de desenvolver PE quando à presença de histórico familiar de hipertensão e 

de PE, sugerindo um envolvimento da predisposição genética materna no 

desenvolvimento da doença (BEZERRA et al., 2010; PEREIRA et al., 2011). 

Placentação anormal 

Disfunção endotelial Hipóxia 

Ativação de celular/ Produção de citocinas proinflamatórias 

Resposta inflamatória exacerbada 

Predomínio do Perfil de Citocinas Th1 
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Por outro lado, estudos apontam um o envolvimento genético paterno na PE 

(CHAPPELL; MORGAN, 2006). A participação do genótipo paterno é sugerida pelo 

risco aumentado de geração de uma gravidez com PE entre os homens que foram 

pai de uma gravidez de PE; ou que são eles próprios nascidos de uma gravidez 

complicada; e ainda, pela ocorrência quando acontece troca do parceiro (MÜTZE et 

al., 2008). Outros fatores podem incluir: coabitação por período curto (<4 meses) e 

uso de métodos anticoncepcionais de barreira, sugerindo curto período de exposição 

ao esperma do parceiro parece favorecer o desenvolvimento da PE (JON I. 

EINARSSON, MD, HALEH SANGI-HAGHPEYKAR, PHD, MICHAEL O. GARDNER, 

MD, 2003) 

Existem genes expressos pelos fetos que parecem induzir disfunção vascular 

caracaterística da PE. Alguns genes fetais são associados com o aumento da 

pressão arterial materna, a fim de melhorar o fluxo de sangue uteroplacentário. 

Genes maternos, por sua vez, atuam de maneira oposta (LARESGOITI-SERVITJE; 

GÓMEZ-LÓPEZ; OLSON, 2010a).  

Esses dados demonstram um fundo genético na PE. Entretanto, genes 

diferentes podem estar envolvidos no desenvolvimento das várias formas clínicas da 

doença (PE leve, PE grave, eclâmpsia e síndrome de HELLP)(MÜTZE et al., 2008; 

STAINES-URIAS et al., 2012).  

 

Estudo do nosso grupo descreveu a associação específica de três genes à 

três formas específicas da doença: o gene ACVR2A associado com PE, 

principalmente na sua forma precoce; o gene ERAP1 associado com a eclâmpsia e 

o gene FLT1 associado com síndrome HELLP (FERREIRA CAPISTRANO 

LEONARDO, 2010). 

3.1.4 Imunologia 

Na PE, ocorre uma falha na tolerância materno-fetal levando a uma resposta 

imune materna exacerbada contra o trofoblasto (MATTHIESEN et al., 2005). Essa 

falha na tolerância imunológica materna tem sua a origem a partir da interação 

inadequada entre moléculas de HLA, expressas pelo trofoblasto e as células natural 

killer uterinas (uNK) de origem materna. O trofoblasto é a camada de células da 

mesoectoederme que reveste o blastocisto e contribui para a formação da placenta. 
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As células uNK encontram-se na decídua materna, e acabam por ser fonte de 

rejeição ao feto (semienxerto)(MELLOR AL1, 2000). 

Na gravidez normal, o risco de falha na tolerância é reduzido, pois o perfil de 

citocinas Th2 induz a diminuição de IFN-γ. O bloqueio do IFN-γ, que é responsável 

por estimular a expressão de HLA, reduz a expressão dessas moléculas, diminuindo 

o que o risco de rejeição (DAHER; MATTAR, 2009a). Entretanto, na gravidez com 

PE, devido a alterações no sistema imune, ocorre uma mudança no perfil de 

citocinas de Th2 para Th1, elevando a concentração IFN-γ, induzindo uma maior 

expressão de HLA, e consequentemente levando falha na tolerância imunológica 

materno-fetal (MELLOR AL1, 2000; YOUNG; LEVINE; KARUMANCHI, 2010). 

As moléculas HLA na interfase materno-fetal são herdadas do pai, enquanto 

que, as células uNK são advindas da mãe e responsáveis pelo reconhecimento de 

moléculas HLA. Este reconhecimento pode ser um dos mecanismos pelo quais as 

células NK deciduais controlam a migração trofoblástica, de forma a estimular ou 

inibir em graus diferentes esta invasão trofoblástica (A. KING, S.E. HIBY, S. VERMA, 

T. BURROWS, L. GARDNER, 1997). A existência de diferentes de padrões 

genéticos pode ser responsável pela compatibilidade entre os receptores das células 

uNK com determinados subtipos de moléculas HLA. Dessa forma, alguns subtipos 

de moléculas de HLA seriam mais compatíveis com alguns receptores de células 

uNK que outros (EVANS et al., 2011). Essa diferença na compatibilidade entre 

receptores presentes nas células uNK e os diferentes subtipos de moléculas HLA 

refletem na questão da compatibilidade genética do casal, como um dos fatores de 

risco para o desenvolvimento da PE (CORREA JÚNIOR; AGUIAR; CORRÊA, 2009). 

A resposta inflamatória, bem como a disfunção endotelial sistêmica, pode ser 

desencadeada pelo defeito na placentação, originando um excesso de excreção de 

A existência da não compatibilidade entre HLA-uNK prejudicará a placentação 

através da montagem de resposta imunológica inflamatória, propiciada pela 

produção de várias citocinas, produzidas pelas células uNK presentes na interfase 

materno-fetal em frequência de (65-70%), e pelos monócitos/macrófagos em 

frequência de (15-20%) e ainda um pequeno número de células T (CORREA 

JÚNIOR; AGUIAR; CORRÊA, 2009; MATTHIESEN et al., 2005).  

micropartículas do sinciciotrofoblasto (STBMs), e de fatores inflamatórios oriundos 
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da placenta para a circulação materna. Em grávidas normotensas são observados 

baixos níveis de STBMs, e esta redução contribui para a inibição da produção de 

IFN-γ (BORZYCHOWSKI; SARGENT; REDMAN, 2006). Entre estes fatores 

inflamatórios estão os detritos trofoblasto ou fms tirosina-quinase-1 do tipo solúvel 

(sFlt-1); e o receptor solúvel para o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), 

que podem promover a disfunção das células endoteliais e ativação de leucócitos 

maternos (LARESGOITI-SERVITJE; GOMEZ-LOPEZ; OLSON, 2010). 

Outra causa sugerida para a resposta inflamatória desregulada é a presença 

de antígenos fetais detectados pelo sistema imune materno, que os identificaria 

como não próprios, dando a PE uma característica de doença auto-imune (CORREA 

JÚNIOR; AGUIAR; CORRÊA, 2009).  

Entretanto, o papel do sistema imunológico no desenvolvimento da PE 

envolve mais do que a relação entre o HLA- células uNK que seria uma causa 

primária da doença. Outros componentes do sistema imune tais como células 

TCD4+, TCD8+, receptores de citocinas, e moléculas de adesão também estão 

envolvidas nesse processo (LARESGOITI-SERVITJE; GÓMEZ-LÓPEZ; OLSON, 

2010a). 

Na PE, importantes alterações na distribuição de linfócitos e de suas 

subpopulações são detectadas. Há um aumento das células de memória ativadas 

(CD4+CD45RO+ e CD4+CD25+) e uma diminuição no número de células naive 

(CD4+CD45RA+), diferente do que é observado na gravidez normal, onde as células 

T predominantes são as células naive (CD4+CD45RA)(LARESGOITI-SERVITJE; 

GÓMEZ-LÓPEZ; OLSON, 2010a; MATTHIESEN L1, BERG G, ERNERUDH J, 

1995). 

A possível redução da tolerância imunológica na PE pode ser entendida pela 

redução de células TCD4+CD25+ com função regulatória (Tregs), redução esta que 

ocorre tanto sangue periférico como na decídua. As células Tregs são 

especializadas na supressão da resposta imune à antígenos próprios. A redução no 

número destas células na PE sugere uma falha na tolerância imunológica levando a 

secreção de citocinas inflamatórias (CERDEIRA; KOPCOW; KARUMANCHI, 2012) 

Outra alteração celular importante na PE é o aumento do número das células 

TCD8+ citotóxicas, células que liberam citocinas pro-inflamatórias e propiciando 
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reações de oxidação. Esses fatores, somados a fatores anti-angiogênicos 

desencadeiam a hipertensão e proteinúria, as principais características da PE 

(OLIVEIRA, 2007). As células B, por sua vez, participam na fisiopatologia da PE 

produzindo receptores de autoanticorpos (AT1-AAs), o que confere a esta doença 

uma característica auto-imune (LARESGOITI-SERVITJE, 2013). 

Os monócitos são referidos por representarem uma fonte de citocinas 

inflamatórias. Essas células foram classificadas em três subgrupos de acordo com 

sua expressão de CD14 (receptor LPS) e CD16 (FCγRIII) : monócitos clássicos 

(CD14highCD16-), caracterizado pela presença de altos níveis de CD14 e ausência 

de CD16, os monócitos intermédios (CD14highCD16+), caracterizado por níveis 

mais elevados de CD14 e um menor nível de CD16, enquanto que os monócitos 

não-clássicos (CD14lowCD16+) apresentam baixos níveis de CD14 e maior nível de 

CD16 (AL-OFI; COFFELT; ANUMBA, 2012; BETZ, 2011). 

Num estudo utilizando o modelo experimental de ratas grávidas e estimulando 

com ATP, detectou um aumento no número de células e na ativação de monócitos 

não-clássicos (MELGERT et al., 2012). Similar ao observado no modelo 

experimental, na gravidez humana a subpopulação de monócitos não-clássico 

encontra-se mais elevada, sugerindo um possível envolvimento dos monócitos não-

clássicos na fisiopatologia da pré-eclâmpsia. 

Estudos demonstram que na PE, há um predomínio de monócitos não-

clássicos e uma diminuição de monócitos clássicos. Quando comparado com 

grávidas normais, os monócitos das grávidas com PE apresentam maior expressão 

de receptores de quimiocina CCR2 e receptor semelhante à toll 4 (TLR4)(AL-OFI; 

COFFELT; ANUMBA, 2012; MELGERT et al., 2012). 

Entretanto não apenas ATP pode ser 

responsável pelo aumento e ativação nas subpopulações de monócitos, mas 

também citocinas pró-inflamatórios liberados a partir da placenta e micropartículas 

trofoblasto membrana (STBMs)(MELGERT et al., 2012).  

A quimiotaxia dos macrófagos inicia-se com a sinalização de resposta 

inflamatória, induzida pela invasão do epitélio uterino pelo blastocisto, pelos níveis 

elevados de hormônios esteróides femininos e ainda pelo aumento das 

concentrações de TNF-α e IL-6. Estes macrófagos útero-placentários produzem 

espontaneamente IL-1, TNF-α. (DAHER; MATTAR, 2009b). A secreção de citocinas 
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proinflamatórias desencadeia uma grande variedade de atividades biológicas sobre 

as diversas populações celulares que estão no endotélio, podendo, assim, induzir 

alterações funcionais e estruturais, dentre elas o dano oxidativo (LUPPI; DELOIA, 

2006) 

Há ainda nesse contexto imunológico outros aspectos importantes durante o 

período gestacional, tais como: o processamento de antígenos e de clivagem dos 

receptores de citocinas, funções de suma importância na manutenção do equilíbrio 

imunológico.  

Enzimas proteolíticas do tipo aminopeptidases chamadas de ERAP1 e 

ERAP2, são responsáveis pela clivam peptídeos, em posições e tamanhos 

adequados para o processamento e apresentação de antígenos via MHC classe I, o 

que ocorre dentro do retículo endoplasmático (TSUJIMOTO; HATTORI, 2005). As 

funções exercidas pela ERAP1 são de extrema importância para a modulação 

imunológica do organismo materno ao tecido placentário, pois as moléculas de MHC 

de classe I que estão presentes na superfície do trofoblasto interagem com 

receptores expressos nas células NK uterinas (uNK), propiciando esta modulação e 

a consequente evolução normal da gestação (LARESGOITI-SERVITJE; GÓMEZ-

LÓPEZ; OLSON, 2010b; OLIVEIRA, 2007). Fora do retículo endoplasmático a 

ERAP1 atua no corte e liberação de ectodomínios dos receptores de superfície 

celular para citocinas como: o TNFα (TNFR1), o receptor tipo I da IL-6 (IL-6Ra) e do 

receptor de tipo II para IL-1(IL-1R2), fazendo com que essas aminopeptidases 

possuam papel crucial na regulação da resposta imune inata e inflamatória (CIFALDI 

et al., 2012b). Além disso, estas enzimas têm sido associadas a angiogênese, pois 

em estudos funcionais foi percebido que a supressão da expressão de ERAP1 em 

células endoteliais estimuladas por VEGF, inibe a formação da rede de migração, e 

proliferação dos vasos in vitro o que prejudica a angiogênese, demonstrando ter 

essa enzima um importante papel no processo de angiogênese. (CIFALDI et al., 

2012b) 

Outro papel importante de ERAP1 é no que se refere ao controle da pressão 

arterial, visto que essa enzima cliva eficientemente a angiotensina II em 

angiotensina III e IV, desativando AngII, e faz a conversão de calidina para 

bradicinina, enquanto ERAP2 cliva a angiotensina III em angiotensina IV (MIZUTANI; 
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WRIGHT; KOBAYASHI, 2011). Assim a queda na atividade dessas enzimas permite 

a elevação nos níveis dos peptídeos vasoativos presentes na circulação feto-

placentária, cuja liberação para a circulação materna, propiciará vasoconstrição 

(hipertensão) e contração uterina dando início ao trabalho de parto prematuro. 

(MIZUTANI; WRIGHT; KOBAYASHI, 2011; TSUJIMOTO; HATTORI, 2005). 

 

Essas aminopeptidases pertencem a subfamília M1, estando localizadas 

intracelularmente no retículo endoplasmático e cujos genes encontram-se no 

cromossomo 5q15 sendo essa subfamília composta pela leucina aminopeptidase 

placentária (P-LAP) também referida como (LNPEP), a leucina aminopeptidase 

derivada de adipócitos (A-LAP) também denominada de ERAP-1 e a 

aminopeptidase derivada de leucócitos- (L-RAP) ou ERAP-2 (HAROON et al., 2012).  

 

 

 

 

   

Figura 2. Funções da ERAP1 e ERAP 2(ERAPs). A figura demonstra: (A) ação da ERAP1 

e ERAP2 no processo de angiogênese pós-natal; (B) corte e liberação dos receptores de 

citocinas presentes na membrana celular; (C). regulação da pressão arterial. 

Fonte: (CIFALDI et al., 2012a, pag.8340 ) 
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No que se refere à sinalização do processo inflamatório temos a proteína C 

Reativa (pCR) , que é um eficiente marcador de resposta inflamatória. Esta proteína 

é sintetizada no fígado sendo um constituinte normal do soro humano em 

concentrações inferiores a 1 mg/dL, presente em baixas concentrações nas 

gestações normais (CABRAL; LÁZARO; VITRAL, 2002). No entanto em situações de 

estimulo inflamatório está proteína eleva-se rapidamente, pois é sintetizada no 

fígado sob influência de citocinas como o fator de necrose para tumores (TNF), 

interferon-γ (INF- γ) e das interleucinas 1 (IL-1) e 6 (IL-6), sendo classificada como 

uma proteína de fase aguda (ANZILIERO et al., 2013). A meia vida é curta (5 a 7 

horas), o que o faz aproximar-se do conceito de uma prova de fase aguda "ideal", 

pois cessado o estimulo em curto prazo seus níveis normalizam, o que a torna muito 

útil para o acompanhamento de processos inflamatórios agudos (ANZILIERO et al., 

2013). Na PE, a pCR encontra-se aumentada em duas a três vezes durante o 

terceiro trimestre, o que corresponde ao esperado, pois é característico desta da 

pCR elevar-se rapidamente quando em situações de estimulo inflamatório, tais como 

infecções agudas ou crônicas, destruição tecidual, ou doença inflamatória (CABRAL; 

LÁZARO; VITRAL, 2002). A pCR em gestantes com pré-eclâmpsia, encontra-se 

elevada já no primeiro trimestre da gravidez, assim a detecção da pCR bem como 

das citocinas proinflamatórias (IL-1, IL-6 e TNFα) representam potencias marcadores 

preditores da doença. 

Assim, os membros dessa subfamília de aminopeptidases atuam de forma 

imprescindível na manutenção da gravidez normal, dada a suas funções exercerem 

impacto sobre a angiogênese, pressão arterial, e modulação do sistema imune, este 

último através do processamento de antígenos para apresentação via MHC de 

classe I (CIFALDI et al., 2012; TSUJIMOTO; HATTORI, 2005, p.1). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 População de estudo 

As grávidas com PE avaliadas nessa pesquisa foram recrutadas no período 

de novembro de 2014 a outubro de 2015, na Maternidade Escola Januário Cicco 

(MEJC), Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. A maternidade é 

referência para gravidez de alto risco para o Estado do Rio Grande do Norte. As 

gestantes com pressão arterial normal foram os indivíduos controle deste estudo, e 

foram recrutadas na unidade básica de saúde do bairro do Tirol em Natal/RN e na 

Maternidade das Quintas. As gestantes recrutadas obedeciam aos seguintes 

critérios de inclusão: gestantes a partir da 20ª semana, normotensas ou que 

apresentem PE. Foram excluídas as pacientes com gestação múltipla, doenças 

renal ou cardíaca e que apresentam co-morbidades tais como hipertensão crônica e 

diabetes mellitus. Os critérios de diagnóstico utilizados foram os estabelecidos por 

JOSHI et al., 2010; STEEGERS et al., 2010. As informações sócio-econômicas e 

histórico-familiar das pacientes foram obtidas por entrevista no momento do 

recrutamento. As mulheres estudadas (n=36) neste trabalho foram divididas nos 

seguintes grupos: grupo controle, composto por mulheres grávidas normotensas 

(n=12), e grupo caso composto por mulheres grávidas com PE(n=24). No entanto, 

para os estudos imunológicos nem todas as pacientes foram avaliados: grupo 

controle n=8; e grupo caso (n=24). Para determinação da proteína C reativa no soro, 

grupo controle n=8; e grupo caso n=17. 

Das voluntárias da pesquisa, foram colhidas 11mL de sangue periférico os 

quais foram colocados em tubo heparinizado (8mL; tampa verde), tubo sem 

anticoagulante (3mL; tampa vermelha). Esse material biológico foi utilizado para a 

determinação da frequência dos receptores de citocinas proinflamatórias na 

superfície celular dos monócitos e linfócitos, e para determinação da proteína C 

reativa no soro. 

Os receptores de citocinas foram determinados por citometria de fluxo e a 

proteína C reativa ultrassensível foi determina por turbidometria (Centro de Patologia 

Clínica, Natal, RN).  
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4.2 Considerações éticas 

O protocolo foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN 006–2011), e CAAE: 

12336313.7.0000.5537. Todas as participantes assinaram o termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE).  

4.3 Obtenção do material biológico e separação de células mononucleares do 

sangue periférico (CMSP) 

Para o estudo, foram coletados cerca de 11ml de sangue periférico das 

voluntárias, sendo 8 ml de sangue heparinizado utilizados para a obtenção das 

células mononucleares do sangue periférico e os 3ml em tubo sem anticoagulante 

foram utilizados para obtenção do soro e posterior avaliação da pCR.  

O sangue heparinizado foi diluído na proporção 1:1 em salina (KabiPac,USA). 

As células mononucleares do sangue periférico (CMSP) foram obtidas através de 

centrifugação em gradiente de Ficoll-Hypaque (GE, Nova Jersey, EUA) na proporção 

de 1:2, a 2400 rpm (1200xg) por 20 minutos a 20 oC (centrífuga modelo Allegra X-

15R, Beckman Coulter). O anel de células formado contendo as CMSP foi coletado 

com auxílio de pipeta. As CMSP obtidas foram lavadas duas vezes com solução 

salina, por centrifugação a 1800rpm (670xg), durante 10 minutos na temperatura de 

4oC. O número de células viáveis foi determinado por contagem em câmara de 

Newbauer, sendo que as células marcadas com o corante azul de Trypan (Sigma 

Chemical, EUA) foram excluídas. Partes das CMSP foram utilizadas para a 

caracterização fenotípica por citometria de fluxo e o restante da amostra foi colocado 

em Trizol. Para cada mililitro de trizol foram armazenadas 5x106 células, 

acondicionada em freezer -80 O

 

C para posterior extração do RNA presente na 

amostra. 

4.4 Caracterização fenotípica das células T, monócitos e dos receptores de 

citocinas IL-1R2, TNFαR1, IL-6R 

Para a caracterização fenotípica das células T, monócitos e a avaliação da 

expressão dos receptores de citocinas IL-1R2, TNF-αR1, IL-6R foi utilizada a técnica 

de citometria de fluxo. Foram montados dois painéis utilizando anticorpos 

monoclonais conjugados a fluorocromos: um para análise dos receptores de 
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citocinas em monócitos e com a mesma finalidade para população de linfócitos 

(tabela 1). Foram utilizados 106

Tabela 1: Painéis utilizados na avaliação por citometria de fluxo 

células em 100µL de PBS-Azida 0,1% para cada 

painel, colocadas em tubo de citometria (BD, USA) e incubado com anticorpos 

monoclonais nas quantidades previamente tituladas, conforme os painéis mostrados 

na tabela 1. 

 APC PE FITC PERCP PE-CY7 APCcy7 
PAINEL 1 CD126(IL-6R) 

(5 µL) 
CD120(TNFR) 
(5 µL) 

IL-1 R2 
(2µL) 

CD14 
(2µL) 

CD16 
(2µL) 

 

PAINEL 2 CD126(IL-6R) 
(5 µL) 

CD120(TNFR) 
(5 µL) 

IL-1 R2 
(2µL) 

Pe-cy5 
CD8 (2µL) 

CD3 
(1µL) 

CD4 
(3 µL) 

 

Após a incubação com os anticorpos monoclonais por 30 minutos a 4ºC, 

foram adicionados 1mL de PBS-AZIDA 0,1% por tubo e as células foram lavadas por 

centrifugação (1800 rpm, 10 minutos a 4º C). Ao final da lavagem foram adicionados 

200 µL de PBS-Formol 1% (Sigma Chemical, Estados Unidos) para a fixação por 15 

minutos. Passado esse tempo, foi adicionado 1mL de PBS-AZIDA 0,1% para nova 

lavagem e retirada do fixador, por centrifugação (1800rpm, 10 minutos a 4º C). Após 

desprezado o sobrenadante foi adicionado 200 µL de PBS-AZIDA 0,1% no qual a 

amostra permaneceu até o momento da aquisição no citômetro de fluxo FACS Canto 

II (BD, Canto II flow cytometer, Becton Dickinson Bioscience, Estados Unidos). 

 

4.5. Determinação da Proteína C Reativa por pCR ultrassensível. 

A determinação da proteína C reativa foi realizada pelo método de 

turbidimetria, no laboratório clínico de referência (Centro de Patologia Clínica, Natal, 

RN). A reação de imunoprecipitação permite quantificar a concentração de pCR 

presente na amostra, mediante um método turbidimétrico. As partículas de 

poliestireno recobertas com anti-pCR se misturam com a amostra formando 

agregados em presença de pCR. Assim sua presença no pode ser detectada a partir 

de reação de precipitação específica. O processo de aglutinação formado provoca 

um aumento do tamanho das partículas e, consequentemente, um aumento da 

absorbância, que é medida por comparação com o calibrador de concentração 

conhecida.  
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4.6. Análises Estatísticas 

Para as comparações entre os grupos realizamos o teste não-paramétrico 

Mann- Whitney. Todas as análises estatísticas, assim como gráficos, foram 

realizadas no programa GraphPad Prism 6.0 (GraphPad Instat, CA, EUA). Foram 

considerados significativos os valores de p≤0,05. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Caracterização da População do Estudo 

As características da população estudada são apresentadas na Tabela 2. A 

idade das participantes foi pareada de acordo com os casos PE.  

 

Tabela 2: Caracterização da População de Estudo 

 

As pressões sistólicas de diastólicas do grupo caso- PE (160/110mmHg) e 

controle (120/70mmHg) são mostradas para melhor apreciação da distinção dos 

grupos.  

A massa corporal das mulheres com PE (26,50 ± 5,62) apresentou-se mais 

elevada (p=0,0171) quando comparadas as mulheres grávidas normotensas (21.60 

± 4.46).  

O ganho de peso durante a gestação foi semelhante nos dois grupos. 

Entretanto, quando considerado a idade gestacional, há um maior ganho de peso 

nas mulheres com pré-eclâmpsia.  

 

CARACTERÍSTICAS 

GRÁVIDAS  

NORMOTENSAS 

(N= 12) 

PRÉ-ECLÂMPSIA 

(N=24) 

P-VALOR 

Idade materna (anos) 23,5 ± 5,9 24,0 ± 9.3 0,2408 

Pressão arterial sistólica (mmHg) 120,0 ± 9,1 160,0 ± 28,0 0,0001 

A pressão arterial diastólica (mmHg) 70,0 ± 8,5 110,0 ± 15.6 0,0001 

Índice de massa corporal (BMI) 21,60 ± 4,4 26,5 ± 5,62 0,0171 

Idade gestacional ao parto (semanas) 39,5 ± 1,3 36,4 ± 5,1 0,0008 

Ganho de peso (kg) 9,9 ± 2,9 9,7 ± 6,4 0,9236 

PCR ultra sensível (controle =8 e PE =17)  0,50± 0,17 1,4 ± 0,66 0,4735 



32 

 

 

A idade gestacional no parto nos casos de PE foi menor (m=36,4 semanas), 

uma vez que cesariana foi indicada devido à gravidade da doença.  

 

5.2 Exames Bioquímicos das Gestantes com Pré-eclâmpsia 

Dados bioquímicos foram analisados no intuito de obter mais informações 

sobre o estado clínico das gestantes com PE, de forma a perceber o possível estado 

de agravamento da doença. Os resultados para cada um dos fatores bioquímicos 

analisados estão demonstrados na Tabela 3. 

Os níveis do ácido úrico encontraram-se elevados nas pacientes com PE 

quando comparados aos valores de referência.  

Para a albumina, LDH, TGO e TGP e plaquetas não foram encontradas 

alterações, estando estes dentro do intervalo de normalidade segundo os valores de 

referência para os mesmos. 

 

Tabela 3: Exames Bioquímicos das Gestantes com Pré-eclâmpsia 

CARACTERÍSTICAS PRÉ-ECLÂMPSIA VALORES DE REFERÊNCIA 

Albumina g/dl (n=18) 3,461 ± 0,43 3,5 a 5,5 g/dL 

Ác. Úrico(n=24) 5,5 ± 1,63 ˃4mg/dl 

LDH(n=22) 559,1 ± 227,8 ≥600 U/ml 

TGO/AST 31,96 ± 36,60 ≥70U/L 

TGP/ALT 33,7 ± 57,96 ≥60U/L 

Plaquetas 178.317± 81,996 ˂ 150.000/µl 

 

5.3. Caracterização das subpopulações de monócitos 

 

A Figura 3 mostra gráficos citofluorimétricos representativos das 

subpopulações de monócitos nos grupos de mulheres grávidas normotensas e com 

PE. Na figura 4A e na Tabela 4 observa-se que há uma diminuição no percentual de 

monócitos clássicos em mulheres com PE quando comparado com a gravidez 

normal (p=0,0376). Entretanto, o mesmo não foi observado para as populações de 

monócitos intermediários (p= 0,334) ou não-clássicos (p=0,200). 
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Figura 3: Gráficos representativos das subpopulações de monócitos nos diferentes grupos 
de mulheres estudadas. (A) grávidas normais; (B) grávidas com PE. Eixo x: expressão do 
receptor CD14; eixo y: expressão do receptor CD16. Monócitos clássicos (C); monócitos 
intermediários (I); monócitos não-clássicos (NC). 
 
 

 

Figura 4: Avaliação das subpopulações de monócitos nos diferentes grupos de mulheres. 
(A) subpopulação de monócitos clássicos; (B) subpopulação de monócitos intermediários; e 
(C) subpopulação de monócitos não-clássicos. Cada ponto no gráfico representa um 
indivíduo avaliado. *p<0.05. 
 

5.4 Frequência dos Receptores de citocinas lL-1R2, TNF-αR1 e IL-6R nas 

subpopulações de monócitos  

O percentual de monócitos expressando os receptores de citocina IL1R2 

TNF-αR1 e IL-6R foi avaliado dentro das diferentes subpopulações. Conforme 

mostrados na Tabela 4 e na figura 5C, há uma redução na expressão IL-1R2 na 

subpopulação de monócitos não-clássicos (p=0,0011) nas pacientes com PE. Não 

foram encontradas diferenças nas frequências de expressão desse receptor nas 

populações de monócitos clássicos (p=0,724) ou monócitos intermediários (p=0,087) 

(Tabela 4 e Figura 5A e B, respectivamente) entre os grupos estudados. 
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Figura 5: Avaliação do receptor IL1R2 nas subpopulações de monócitos nos diferentes 
grupos de mulheres.(A) em monócitos clássicos; (B) em monócitos intermediários; (C) em 
monócitos não-clássicos. Cada ponto no gráfico representa um indivíduo avaliado. **p<0.01. 
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Tabela 4: Frequência dos receptores de citocinas pró-inflamatórias nas subpopulações monócitos (IL-1R2, TNFαR1 e IL-R-6R) 

 

Frequência dos Receptores (IL-1R2, TNF-αR1 e IL-6R) 

nas subpopulações de monócitos 

 Grávidas Normotensas 

n=8  

Pré-eclâmpsia 

n=24 

P-valor 

Monócitos clássicos   35,7 ± 17,19 20,28 ± 12,9 0,0376 

Monócitos Intermediários  5,69 ± 2,22 4,87 ± 2,44 0,334 

Monócitos não-clássicos  3,25 ± 1,62 2,69 ± 1,55 0,200 

Monócitos clássicos IL-1R2+  44,7 ± 13,26 47,4 ± 13,00 0,724 

Monócitos Intermediários IL-1R2+  60,01 ± 7,08 45,52 ± 24,05 0,087 

Monócitos não-clássicos IL-1R2+  67,68 ± 22,24 28.07 ± 23.85 0,0011 

Monócitos clássicos TNF-αR+  59,01 ± 8,50 42,18 ± 14,2 0,0039 

Monócitos Intermediários TNF-αR+  73.,59 ± 12,11 49,32 ± 21,7 0,0029 

Monócitos não-clássicos TNF-αR+  83,15 ± 12,56 60,05 ± 23,41 0,0033 

Monócitos clássicos IL-6R+  39,73 ± 11,97 5,43 ± 13,65 <0,0001 

Monócitos Intermediários IL-6R+  37,73 ± 6,38 7,11 ± 17,35 0,0005 

Monócitos não-clássicos IL-6R+  59,66 ± 20,37 11,9 ± 25,45 0,0002 

As variáveis apresentadas são média ± desvio padrão; foi utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney. P˂ 0,05 foi considerado 
significativo.
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Na PE é observada uma diminuição significativa na frequência tanto de 

TNF-αR1 e IL6-R em todas as subpopulações de monócitos (Tabela 4 e Figura 

6).  

 

Figura 6: Avaliação dos receptores TNF-αR1 e IL6-R nas subpopulações de 
monócitos nos grupos de mulheres grávidas normotensas e com PE. (A) TNF-αR1 na 
subpopulação de monócitos clássicos; (B) TNF-αR1 na subpopulação de monócitos 
intermediário; (C) expressão de TNF-αR1 na subpopulação de monócitos não - 
clássicos; (D) IL6-R na subpopulação de monócitos clássicos; (E) IL6R na 
subpopulação de monócitos intermediários; (F) IL6-R na subpopulação de monócitos 
não-clássicos; cada ponto no gráfico representa um indivíduo avaliado. **p<0.01; 
***p<0.005; ****p<0.0001. 
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Tabela 5. Frequência dos receptores (IL-1R2, TNF-αR1 e IL-6R) em Populações 
de Linfócitos 

 

Expressão dos receptores de 

citocinas nas populações 

linfocitárias  

Grávidas 

Normotensas 

n=8 

Pré-eclâmpsia 

n=24 

P-valor 

TCD3+ 66,91 ± 9,95 60,2 ± 18,41 0,516 

TCD4+ 34,55 ± 7,02 33,80 ± 10,40 0,818 

TCD8+ 26,16 ± 6,67 21,24 ± 10,01 0,318 

TCD3+IL-1R2+ 0,022 ± 0,023 0,13 ± 0,25 0,0813 

TCD3+TNF-αR1+ 17,77 ± 7,91 5,65 ± 7,53 0,0007 

TCD3+ IL-6R+ 34,78 ± 7,16 6,68 ± 14.34 0,0002 

TCD4+IL-1R2+ 0,018 ± 0,030 0,125 ± 0,207 0,0353 

TCD4+TNF-αR+ 15,67 ± 8,32 6,2 ± 7,08 0,0052 

TCD4+ IL-6R+ 15,40 ± 12,17 8,55 ± 20,89 0,0022 

TCD8+ IL-1R+ 0,025 ± 0,03 0,07 ± 0,11 0,255 

TCD8+ TNF-αR+ 18,08 ± 7,76 4,25 ± 6,98 0,0001 

TCD8+ IL-6R+ 66,85 ± 14,91 6,52 ± 15,6 <0,0001 

 

 

5.5. Frequência das Subpopulações de Linfócitos na Pré-eclâmpsia 

 

Para avaliação da população de linfócitos e seus subtipos foi utilizado 

anticorpos anti-CD3, anti-CD4 e anti-CD8. Não foram detectadas diferenças 

significativas entre as frequências das populações de linfócitos nos grupos de 

gestantes estudados (Tabela 5, Figura 7).  
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Figura 7: Frequência de linfócitos nos grupos de mulheres grávidas estudados. (A) 
linfócitos CD3+; (B) linfócitos CD3+CD4+; e (C) linfócitos CD3+CD8+. Cada ponto no 
gráfico representa um indivíduo avaliado. 
 

5.6. Receptores de Citocinas lL-1R2, TNF-αR1 e IL-6R nas Populações de 

Linfócitos  

Em linfócitos TCD3+, a frequência de células expressando IL-1R2 não 

foi diferente entre os grupos de grávidas (p=0,0813). Na PE houve uma 

diminuição significativa da frequência de IL-6R (p= 0,0007) e TNF-αR1 em 

linfócitos TCD3+ (p=0,0002) (tabela 5, figura 8B e 8C). 

 

 

Figura 8: Avaliação dos receptores de citocinas na população de linfócitos nos 
diferentes grupos de mulheres. (A) IL1-R2 na população de linfócitos; (B) TNF-αR1 na 
população de linfócitos; e (C) IL6-R na população de linfócitos. Cada ponto no gráfico 
representa um indivíduo avaliado. ***p<0.001. 
 

Na população de linfócito TCD3+CD4+, foi observado um aumento 

significativo na frequência do receptor IL-1R2 na superfície das células em 

mulheres com PE (p=0,0353) (tabela 5 e figura 9A). Por outro lado, foram 

observadas diminuições na frequência dos receptores TNF-αR1 (p=0,0052) e 

IL6R em linfócitos TCD3+CD4+ (p= 0,0002) em células das pacientes com PE 

(tabela 5 e figura 9B e 9C, respectivamente).  
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Figura 9: Avaliação dos receptores de citocinas na subpopulação de linfócitos TCD4+ 
nos grupos de mulheres grávidas. (A) IL-1R2 na subpopulação de linfócitos 
CD3+CD4+; (B) TNF-αR1 na subpopulação de linfócitos CD3+CD4+;  (C) IL-6R na 
subpopulação de linfócitos CD3+CD4+. Cada ponto no gráfico representa um indivíduo 
avaliado. *p<0.05; **p<0.01. 

 

Na população de células TCD3+CD8+ não foi observada diferença 

significativa na expressão de IL-1R2 (p=0,255) (tabela 5 e figura 10). Por outro 

lado, foram detectadas diminuições significativas na expressão do receptor 

TNF-αR (p=0,0001) e IL6R em TCD3CD8+ (p<0,0001) durante a gravidez com 

PE (tabela 5 e figura 10B e 10C, respectivamente).  

 

Figura 10: Avaliação dos receptores de citocinas na subpopulação de linfócitos 
TCD8+ em grávidas normotensas e grávidas com PE. (A) IL-1R2 na subpopulação de 
linfócitos CD3+CD8+; (B) TNF-αR1 na subpopulação de linfócitos CD3+CD8+; e ( C) 
IL-6R na subpopulação de linfócitos CD3+CD8+. Cada ponto no gráfico representa um 
indivíduo avaliado. NS – não significativo; ***p<0.001; ****p<0.0001. 
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6. DISCUSSÃO 

A PE é uma doença característica do período gestacional. É observada 

unicamente na espécie humana. Cursa com o aumento da pressão arterial e 

proteinúria a partir da 20ª semana de gravidez. É uma doença complexa, 

influenciada pela genética, pelo ambiente e pela constituição imunológica do 

indivíduo.  

As bases imunológicas da PE ainda não são totalmente conhecidas. 

Pacientes com PE apresentam uma resposta Th1 exacerbada e uma 

supressão da resposta regulatória (Daher & Mattar, 2009). 

Dados de nosso laboratório demonstram que há diferenças polimórficas 

no ERAP1 na PE em uma população de gestantes estudada no estado do Rio 

Grande do Norte (Ferreira, 2014). Uma das funções da ERAP1 é clivar os 

receptores de citocinas TNFR1 e o IL-6Rα e IL-1R2. Dessa forma, a enzima 

ERAP1 tem um importante papel na regulação das respostas imune inata e 

inflamatória (HAROON; INMAN, 2010). O presente estudo demonstra que há 

diferenças na expressão de receptores de citocinas em monócitos e linfócitos 

durante a PE.  

 

Ácido Úrico 

O nível sérico de ácido úrico, uma das provas laboratoriais com potencial 

indicar um agravamento da condição materna, está elevado na PE. Esse 

aumento é justificado pelo nível de acido úrico se correlacionar com o quadro 

clínico e potencialmente indicar uma excreção renal reduzida e dano tecidual. 

Deste modo, o aumento dos níveis de ácido úrico parece correlacionar-se com 

os intrincados mecanismos fisiopatológicos da PE tais como: a má implantação 

do trofoblasto, disfunção endotelial, estresse oxidativo e altos níveis de várias 

citocinas (PAULA, 2005). A isquemia originada a partir da defeituosa 

implantação do trofoblasto, a placenta atua como fonte de purinas para a 

geração de ácido úrico pela ação da xantina oxidase/desidrogenase. Assim, a 

nível celular, o ácido úrico estaria elevado como um produto final do 

metabolismo das purinas, e seria um marcador de crise desses tecidos bem 

como de modificações da função renal (PAULA, 2005) 
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IL-1R2 

O receptor IL1R2 tem como uma das principais funções sequestrar a 

citocina IL-1 do ambiente. O receptor apresenta uma porção extracelular ligado 

à membrana, mas que não realiza transdução de sinal para o interior da célula 

por não possuir cauda citoplasmática (Boraschi, Tagliabue, Falkenham, Sopel, 

& Légaré, 2013). Assim a redução na quantidade do receptor IL1R2 nas 

grávidas com PE pode significar um aumento dos níveis de citocina IL-1 na pré-

eclâmpsia, levando a um maior estado inflamatório dessas pacientes.  

 

TNF-αR1 

O receptor TNFα-R1 é o mais importante dos receptores de TNFα, uma 

vez que medeia os principais efeitos celulares, iniciando uma cascata de 

respostas citotóxicas e apoptótica. Além disso, é sugerido que através do 

TNFα-R1 a citocina determina um estímulo direto sobre a proliferação 

fibroblástica e a síntese de prostaglandina E2 e superóxido-dismutase, e ainda 

da atividade antiviral e de resistência bacteriana (Harvey et al., 2009). 

Uma das causas desta redução da expressão dos receptores TNFR1 

pode ser a possível clivagem proteolítica pela enzima denominada ERAP1. 

Essa liberação do receptor pode diminuir a bioatividade do TNF não só pela 

redução do número de receptores disponíveis na superfície celular para induzir 

sinalização, como também pelo aumento da quantidade TNFαR1 solúvel 

mediada por esta clivagem do TNFαR1, este TNFαR1 de solúvel que competirá 

compete com os receptores de TNF da superfície celular, atenuando a 

bioatividade TNFα, reduzindo ainda mais a sinalização, e os consequentes 

efeitos desta citocina pró-inflamatória, sendo este um dos possíveis 

mecanismos de modulação dos eventos inflamatórios (Harvey et al., 2009). 

 

IL-6R 

Os resultados obtidos no presente trabalho mostraram uma redução 

significativa de IL6R tanto nas diferentes subpopulações de monócitos quanto 

nas subpopulção de linfócitos. Sabe-se que IL-6R pode ser clivado, por 

clivagem proteolítica que lança fora da superfície da membrana celular o 
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ectodomínio deIL-6R. Dessa forma, há a geração de receptores IL-6 solúveis 

(sIL-6R), o que representa um importante mecanismo pelo qual a sinalização 

de IL-6 pode ser amplificada (Harvey et al., 2009). O receptor IL-6 solúvel têm o 

potencial para servir como agonistas da sinalização IL-6, ou alternativamente 

como antagonistas da sinalização de IL-6 (Harvey et al., 2009). Solúveis 

receptores de IL-6 ligam com uma afinidade semelhante ao que receptor IL-6 

da membrana, prolongando assim o meia-vida de IL-6. Além disso, a ligação de 

sIL-6R/ IL-6, por causa de gp130 a permite trans-sinalização que estendem o 

repertório de tipos de células responsivas a IL-6. 

A citocina IL-6 tem funções anti-inflamatórias, tais como a supressão do 

recrutamento de neutrófilos mediada por endotoxina, a indução da expressão 

do receptor interleucina-1(IL1R1) antagonista da expressão, e estimulação de 

derramamento do receptor do fator de necrose tumoral I (TNFR1, CD120a). 

Assim a diminuição da expressão do IL-6R pode indicar um aumento de (sIL-

6R) que conduz a um maior estado inflamatório, como é o caso da redução de 

IL-6R detectada onde pacientes com PE apresentaram uma redução na 

expressão de IL-6R quando comparadas a grávidas saudáveis (Harvey et al., 

2009). 

Há ainda o fato de que a ocorrência de polimorfismos nas enzimas 

ERAP1/ERAP2 tendo estas proteínas funções alteradas, o que pode dar 

origem a peptídeos anormais, com consequente apresentação anormal via 

MHC classe I, o que poderia estimular respostas imunes exacerbadas 

(HAROON; INMAN, 2010).  

Polimorfismos nestas enzimas tem sido também associados a a 

hipertensão arterial sistêmica, visto que ERAP1 eficientemente cliva a 

angiotensina II da angiotensina III e IV, enquanto ERAP2 cliva angiotensina III 

a angiotensina IV .E ambas as enzimas converterm calidina à bradicinina 

(CIFALDI et al., 2012a). 
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7. CONCLUSÕES 

A menor frequência dos receptores de citocinas pró-inflamatórias IL-1R2, 

TNF-αR1 e IL-6RA na PE pode contribuir para a desregulação sistema do 

imune, uma vez que favorece um perfil exarcebado Th1 e limita os mecanismos 

de modulação, contribuindo dessa forma para a patogênese da doença.  

 

8. PERSPECTIVAS  

Os nossos dados mostraram que os receptores de citocinas pró-

inflamatórias (IL-1R2, TNF-αR1 e IL-6RA), envolvidos na regulação da resposta 

imune, estão alterados na pré-eclâmpsia. Os fatores envolvidos nessas 

alterações poderiam ser aumento da expressão de enzimas proteolíticas ou 

fatores reguladores presente nas diversas vias de sinalização. Experimentos 

futuros devem ser realizados para determinar a expressão das enzimas 

aminopeptidases ERAP1/ERAP2, receptores solúveis IL-1 e IL-6 e citocinas no 

plasma, além de validar por qPCR. Todo o material biológico para realização 

desses experimentos encontra-se armazenados em nosso laboratório. 
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