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RESUMO 

Fujimori M. Influência do sobrepeso e obesidade materna sobre parâmetros imunológicos, 

bioquímicos e hormonais do sangue e colostro humano. 2016. 112 f. Tese (Doutorado em 

Ciências) – Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2016.  

 

Introdução: A obesidade materna durante a gestação é caracterizada por um estado exagerado 

de inflamação comparado às gestações mães sem excesso de peso. Existem evidencias de que 

um delicado balanço de componentes pró e anti-inflamatórios é transferido da mãe para a criança 

através da amamentação. Não se sabe se a inflamação sistêmica materna que está presente em 

mulheres obesas influencia no perfil de citocinas e hormônios do sangue e colostro. Objetivos: 

Avaliar os perfis de citocinas TH1, TH2, TH3, TH17 no sangue e colostro de mães com excesso 

massa corporal, e verificar os parâmetros bioquímicos, imunológicos e hormonais do sangue e 

colostro humano. Método: Foram avaliadas 68 mães, assim distribuídas: eutróficas (n=25), 

sobrepeso (n=24) e obesidade (n=19). As concentrações de glicose, triglicérides e colesterol total 

foram mensuradas por método colorimétrico enzimático, e de proteínas totais por método 

colorimétrico. Teor de gordura e calorias do colostro foram obtidos por método do Crematócrito. 

Os hormônios leptina e adiponectina foram quantificados por método imunoenzimático de 

ELISA. Imunoglobulinas, proteínas do complemento (C3 e C4) e PCR por turbidimetria. As 

concentrações de citocinas foram avaliadas por Citometria de fluxo. Resultados: Observou-se 

maiores níveis de glicose, teor de gordura, calorias e IgA no colostro de mães obesas. As 

concentrações séricas de triglicérides, colesterol, IgA, PCR e das proteínas do complemento C3 

e C4 foram significantemente maiores em mães obesas. Não foram detectadas significantes 

variações entre os grupos estudados nas concentrações das citocinas IL-2, IL-4, IL-10 e IL-17 

tanto no sangue materno como no colostro. As mães obesas apresentaram os maiores níveis 

séricos de IL-6 e TNF-α e as menores concentrações de TGF-β no colostro. Verificou-se maiores 

níveis de leptina no sangue materno e colostro de mães obesas. As mães obesas apresentaram os 
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menores níveis de adiponectina no sangue. No colostro houve aumento na concentração deste 

hormônio. Conclusões: Os resultados do presente estudo sugerem que a obesidade materna pode 

levar a alterações dos componentes bioquímicos, imunológicos e hormonais do colostro humano 

ocasionando repercussões em seu papel no desenvolvimento do recém-nascido. 

     

Descritores: Sobrepeso, Obesidade, Colostro, Sangue, Citocinas, Hormônios 
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ABSTRACT 

Fujimori M. Influence of overweight and maternal obesity on immunological, biochemical and 

hormonal parameters of blood and human colostrum. 2016. 112 f. Thesis (PhD in Science) – 

Postgraduate Program in Public Health, University of São Paulo, São Paulo, 2016.  

 

Introduction: Maternal obesity during pregnancy is characterized by an exaggerated state of 

inflammation compared to mothers without excess weight. There is evidence that a delicate 

balance of proinflammatory and anti-inflammatory compounds is transferred from mother to 

infant via breastfeeding. It is unknown whether the maternal systemic inflammation that is 

present in obese women influences the cytokine levels of colostrum. Objective: To evaluate the 

cytokine profile Th1, TH2, TH3, TH17 of blood and colostrum of overweight and obese mothers, 

and verify biochemical, hormonal and immunological parameters of human blood and colostrum. 

Methods: Were evaluated 68 mothers that were divided according to their BMI status: lean 

(n=25), overweight (n=24) and obese (n=19). The concentrations of glucose, triglycerides and 

total cholesterol were measured by colorimetric enzymatic method, and total proteins by 

colorimetric method. Fat content and calories of colostrum were obtained by Creamatocrit 

method. The hormones leptin and adiponectin were measured by ELISA technique. 

Immunoglobulins and complement protein (C3 and C4) and PCR by Turbidimetric method. 

Concentrations of cytokines were assessed by flow cytometry. Results: We observed higher 

glucose levels, fat content, calories and IgA in colostrum of obese mothers. Serum concentrations 

of triglycerides, cholesterol, IgA, CRP, C3 and C4 complement proteins were significantly higher 

in obese mothers. No significant differences in concentrations of the cytokines IL-2, IL-4, IL-10 

and IL-17 were found between the groups studied in maternal blood and colostrum. The obese 

mothers had the highest serum levels of IL-6 and TNF-α and minor concentrations of TGF-β in 

colostrum. We found higher leptin levels in maternal blood and colostrum of obese mothers. 

Obese mothers had the lowest adiponectin levels in blood. In colostrum there was an increase in 
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the concentration of this hormone. Conclusions: The results of this study suggest that maternal 

obesity changes biochemical, immunological and hormonal components of human colostrum 

leading to repercussions in its role in the development of the newborn. 

 

Keywords: Overweight, Obesity, Colostrum, Blood, Cytokines, Hormones 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A prevalência do sobrepeso e da obesidade vem aumentando mundialmente em taxas 

alarmantes nas últimas décadas (WHO, 2000; NG et al. 2014) e representa um dos maiores 

desafios de saúde pública da atualidade por sua forte associação com o risco de ocorrência de 

doenças e consequentemente aumento de morbidade e mortalidade (NATIONAL AUDIT 

OFFICE, 2001; SMITH & SMITH, 2016). Como parte natural dessa epidemia global de 

obesidade, o número de mulheres em idade reprodutiva com excesso de peso também é crescente 

em todo o mundo (LINNÉ, 2004; MANSOUR, 2004).  

No Brasil, o excesso de peso em mulheres foi estimado em 48% e a obesidade em 16,9% 

(BRASIL, 2010). Em estudo realizado em seis capitais brasileiras verificou-se prevalência de 

28% de excesso de peso pré-gestacional entre mulheres atendidas em Unidades de Saúde 

(NUCCI et al. 2001). A obesidade na gestação tem sido associada a desfechos materno-fetais 

adversos e figura como um dos principais desafios da prática obstétrica na atualidade, com 

diversos efeitos negativos a curto e longo prazo tanto para a mãe quanto para o concepto 

(RAMSAY et al. 2002; STEWART et al. 2007; GUELINCKX et al. 2008; FAUCETT et al. 

2016). 

A obesidade é uma doença crônica de caráter multifatorial definida como um acúmulo 

anormal ou excessivo de tecido adiposo que pode levar a prejuízos para a saúde (WHO, 1999). 

Dados epidemiológicos sugerem que a obesidade está relacionada a uma maior incidência e 

gravidade de doenças infecciosas (FALAGAS & KOMPOTI, 2006). Os mecanismos 

responsáveis por essa menor resposta imunológica ainda não foram totalmente elucidados, mas 

podem ser resultado do estado de inflamação crônica de baixo grau associado à doença 

(WOMACK et al. 2007).  

Evidências emergentes também sugerem que a inflamação vincula a obesidade a várias 

alterações gestacionais (DENISON et al. 2010). A inflamação é regulada local e sistemicamente 

por vários sinais bioquímicos. Um dos mais importantes mediadores desses sinais são as 

citocinas, que podem ser geralmente classificadas como pró ou anti-inflamatórias. Elas permitem 

que o organismo responda rapidamente a um desafio imunológico através da coordenação de 

uma resposta imunológica adequada (CHEN & LIU, 2009).  

Os linfócitos CD4+ produzem a maioria das citocinas responsáveis pelos processos 

imunológicos. Sobre as bases de produção de citocinas as células T foram classificadas 

inicialmente em duas populações: padrão de produção T “helper” 1 (Th1) e padrão de produção 
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T “helper” 2 (Th2).  As células Th1 atuam na imunidade mediada por células, promovem a 

inflamação, citotoxicidade e são responsáveis pela hipersensibilidade tardia, enquanto as células 

Th2 atuam na imunidade humoral e fazem regulação das ações inflamatórias de Th1 

(RENGARAJAN et al. 2000). Outros perfis de citocinas também têm sido descritos para os 

linfócitos T CD4+, entre estes, Th3, Tr1, Th17 (REINHARDT ET AL, 2006). 

No sobrepeso e na obesidade há controvérsias em relação ao equilíbrio entre citocinas de 

padrão de ativação celular de linfócitos T CD4+ Th1 e Th2. Enquanto alguns autores relatam um 

desvio para a produção de citocinas de perfil Th1 (PACÍFICO et al. 2006; SVEC et al. 2007; 

ROCHA et al. 2008; WINER et al. 2009), outros relatam aumento do perfil Th2 (HERSOUG & 

LINNEBERG, 2007; CIPRANDI et al. 2011; VAN DER WEERD et al. 2012).  

Nos últimos anos, o tecido adiposo passou a ser reconhecido como um importante órgão 

endócrino e metabolicamente ativo que expressa e/ou secreta várias substâncias bioativas de ação 

local ou sistêmica. Essas substâncias chamadas adipocinas estão envolvidas em processos 

metabólicos, imunológicos e neuroendócrinos e podem apresentar ações antagonistas no 

processo inflamatório (TILG & MOSCHEN, 2006; KERSHAW & FLIER, 2004). Estão 

associados como adipocinas as citocinas tipicamente pró-inflamatórias, como as IL-1, IL-6, IL-

8, a TNFα e as produzidas pelas células T-helper 1 (Th1) como a IL-2 e o IFN-γ (KELLY, 2001), 

a leptina e a resistina (HOLCOMB et al. 2000). Entre as adipocinas com ação antiinflamatória 

estão: receptor antagonista de IL-1 (IL-1ra), a citocina fator transformador crescimento-β (TGF-

β), e as citocinas produzidas pelas células T-helper 2 (Th2) como a IL-4, IL-5, IL-10 (KELLY, 

2001), IL-13 (KANG et al. 2008) e a adiponectina (NEUMEIER et al. 2006). 

A obesidade é caracterizada por uma produção anormal de citocinas e ativação de vias de 

sinalização proinflamatórias na qual alguns marcadores de inflamação se encontram elevados 

como a IL-6, o TNFα e a leptina, em detrimento da redução nos níveis de adiponectina e IL-10 

(HERSOUG & LINNEBERG, 2007). 

Os riscos associados à obesidade se tornam ainda mais preocupantes em mulheres em idade 

reprodutiva (GUELINCKX et al. 2008; POSTON et al. 2011), uma vez que a gestação está 

associada a uma resposta inflamatória generalizada onde ocorrem mudanças substanciais no 

sistema imunológico. Na gestação, enquanto há uma evidente ativação do sistema imunológico 

inato, o sistema imunológico adaptativo se encontra suprimido, o que pode representar um 

mecanismo compensatório particularmente importante na defesa imunológica materna para 

infecções.  

A combinação de obesidade e gestação está associada não apenas com marcadores de 

hiperinsulinemia e dislipidemia, mas também com comprometimento da função endotelial, 
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aumento na pressão sanguínea e nos níveis circulantes de citocinas e proteínas  inflamatórias de 

fase aguda (RAMSAY et al. 2002; RETNAKARAN et al. 2003; MADAN et al. 2009; 

STEWART et al. 2007; FARAH et al. 2012; FAUCETT et al. 2016). Há relatos de que o estado 

de inflamação crônica decorrente da obesidade materna pode se estender para uma resposta 

inflamatória exagerada na placenta, com acumulação de macrófagos e produção de mediadores 

pró-inflamatórios (CHALLIER et al. 2008). 

Evidências clínicas e experimentais sugerem que mesmo em gestações normais há uma 

ativação de componentes celulares e humorais da resposta imunológica inata. São observados 

aumentos tanto no número como na atividade fagocítica e ¨burst¨ oxidativo de monócitos e 

neutrófilos (SACKS et al. 1998; SHIBUYA et al. 1987; KOUMANDAKIS et al. 1986). Além 

disso, encontram-se elevados os níveis plasmáticos de citocinas pró-inflamatórias IL-6 

(AUSTGULEN et al. 1994), TNF-α e IL-1 (MELCZER et al. 2003) e de proteínas de fase aguda, 

incluindo a proteína C reativa (PCR) (SACKS et al. 2004). A resposta inflamatória materna 

parece ser modulada para possibilitar o estabelecimento e manutenção da gestação (GUILBERT, 

ROBERTSON & WEGMANN, 1993). 

A inflamação é uma reação complexa associada com diversas doenças, mas também está 

envolvida em estados fisiológicos normais, tais como os processos reprodutivos, entre estes, a 

ovulação, a menstruação, a implantação e o parto. Porém, uma reposta inflamatória exagerada 

pode ser um fator desencadeante das mais frequentes complicações obstétricas como aborto 

espontâneo, parto prematuro, rotura prematura pré-termo de membranas, pré-eclâmpsia e lesão 

fetal (ROMERO et al. 2007; DENISON et al. 2010).  

Acumulam-se evidências de que a inflamação na fase fetal pode ser um dos principais 

mecanismos que levam a complicações também no período neonatal, assim como durante a 

infância. Além disso, a reprogramação da resposta imunológica fetal pode ser um fator de 

predisposição para o desenvolvimento de doenças na idade adulta (ROMERO et al. 2007). 

Durante a gestação, as citocinas desempenham um importante papel na modulação do 

sistema imunológico materno e podem exercer efeitos benéficos ou deletérios a depender dos 

níveis presentes. Assim, o sucesso reprodutivo está associado a uma fina regulação nas atividades 

de citocinas (AUSTGULEN et al. 1994) onde há necessidade de um balanço entre citocinas Th1 

e Th2 para o crescimento e desenvolvimento do feto (AGARWAL et al. 2000).  

O peso excessivo durante a gestação contribui para uma maior morbidade e mortalidade 

perinatal com potenciais consequências a longo prazo para a mãe e para a criança (THORTON 

et al. 2011). A exposição do feto a esse ambiente inflamatório durante seu desenvolvimento está 

relacionada com diversos resultados perinatais desfavoráveis, incluindo desde mortes fetais, 
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nascimento prematuro (GUELINCKX et al. 2008), aumento das taxas de partos operatórios 

(ARENDAS, QIU & GRUSLIN, 2008), maior prevalência de fetos macrossômicos 

(TENENBAUM-GAVISH & HOD et al. 2013; NUCCI et al., 2001b), infecções respiratórias 

durante o período neonatal e infância (PARSONS et al. 2012; HÅBERG et al. 2009) a 

consequências negativas na programação metabólica da obesidade e da resistência à insulina 

(CHALLIER et al. 2008). 

 A obesidade materna exerce um efeito estatisticamente significante na redução da 

fertilidade e está associada com intercorrências gestacionais como abortos espontâneos, diabetes 

gestacional, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia (TENENBAUM-GAVISH & HOD et al. 

2013; ARENDAS, QIU & GRUSLIN, 2008; GUELINCKX et al. 2008; LINNÉ, 2004; KABIRU 

& RAYNOR, 2004). 

Há evidências de que a tolerância materna a aloantígenos fetais parece estar associada ao 

predomino da imunidade do tipo Th2 sobre o Th1, levando à proteção do feto do sistema 

imunológico materno. O predomínio de Th1 tem sido verificado nos casos de aborto recorrente 

(PICCINNI et al; 1998, SAITO et al. 2010), espontâneo (RAGHUPATHY et al. 1997; SAITO et 

al. 2010), e de pré-eclâmpsia (SAITO et al. 2003; SAITO et al. 2010). Porém, a existência de 

indícios de que o predomínio da imunidade Th2 pode estar associado a casos de aborto recorrente 

(CHAOUAT et al. 2003; SAITO et al. 2010) tornou o balanço Th1⁄Th2 insuficiente para explicar 

o mecanismo que previne a rejeição do aloenxerto fetal.  

Estudos sugerem que respostas caracterizadas como Th17 e T reguladoras (Treg) também 

são relevantes na gestação (PECK et al. 2009, SAITO et al. 2010; D’ADDIO et al. 2011). As 

células Th17 representam subtipos das células T helper efetoras e parecem desempenhar papel 

na tolerância materno-fetal pela secreção da citocina IL-17 (PECK al. 2009; CROME et al. 2010; 

D’ADDIO et al. 2011). A IL-17 tem sido descrita como indutora de inflamação em doenças 

autoimunes e na rejeição aguda dos transplantes (PECK al. 2009; CROME et al. 2010).  

As células Treg por sua vez expressam citocinas anti-inflamatórias específicas como IL-10 

e Fator Transformante de Crescimento-β (TGF-β), as quais diminuem uma resposta imunológica 

efetora excessiva (JUTEL et al. 2003) e induzem a tolerância ao inibirem a produção e 

proliferação de citocinas nas células T CD4+ e CD8+, a produção de imunoglobulina pelas 

células B, a atividade citotóxica das células natural killer e a maturação das células dendríticas 

(SAKAGUCHI et al. 2005; AKBAR et al. 2007; SAITO et al. 2010). 

Na gestação, o sistema imunológico materno é modificado pelos antígenos fetais e as 

células Treg irão predominar sobre as células Th17 para garantir a sobrevivência fetal 

(FIGUEIREDO & SCHUMACHER, 2016). De fato, enquanto gestações normais estão 
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relacionadas com uma redução na frequência de células Th17, um aumento na prevalência dessas 

células tem sido verificado em abortos espontâneos (WANG et al. 2010). Considerando a 

associação entre respostas imunológicas e resultados pré e pós-natal, a identificação de alterações 

no sistema imunológico seria de interesse na prevenção de resultados adversos durante a gestação 

e a amamentação. Entretanto, o perfil imunológico durante a gestação e a lactação associados a 

alterações de estado nutricional materno precisa ser melhor definido. 

De acordo com os achados recentes há uma diminuição global de citocinas pró-

inflamatórias, tais como TNF-γ, IL-1β, e IL-6, e aumento de citocinas com atividades 

regulatórias, como a IL-10, na evolução da gestação. Tais alterações parecem reforçar o papel 

imunomodulador para a manutenção e desenvolvimento da gestação normal (DENNEY et al. 

2011). 

Sabe-se que interações materno-fetais são bidirecionais, enquanto o tecido feto 

placentário necessita de ambiente adequado em condições de homeostase, a mãe é influenciada 

por fatores de adaptação em seu metabolismo. A imunidade Th2 e TGF-β produzido pelas 

células Th3 parecem desempenhar papéis protetores durante a gestação, evidenciando assim a 

relação entre o predomínio das respostas Th2/Th3 e o sucesso da gestação (RAGHUPATHY, 

1997). As células reguladoras Th3 possuem ainda propriedades supressoras para Th1 e Th2 

(WEINER, 2001). 

Estudos com animais verificaram que no período neonatal, os linfócitos T estimulados 

in vitro podem proliferar na presença das citocinas IL-4 e IL-7, demonstrando que são células 

imaturas, passíveis de modulação (ADKINS, 1999). Sabe-se que ainda que a dieta pode 

interferir no perfil Th1/Th2 (KHAN et al. 2006). Estudos experimentais também relatam que a 

transferência materna durante a gestação, e a persistência através do leite materno são 

importantes fatores imunomoduladores sobre o sistema imunológico do neonato (NGUYEN et 

al. 2007). 

A imunidade passiva adquirida pelo feto através do aleitamento materno é fundamental 

para a adaptação do neonato no ambiente extra-uterino. A existência de variação rítmica nos 

componentes celulares, imunológicos e bioquímicos do leite humano tem sido relatada e 

representa um mecanismo adicional de amamentação para melhorar a adaptação às mudanças 

ambientais do recém-nascido e um mecanismo auxiliar fisiológico de defesa da criança para 

infecções (FRANÇA et al. 2010). 

Ao nascimento, a transferência do recém-nascido de um ambiente estéril para um 

ambiente povoado de microrganismos, expõe-no a diferentes agentes microbianos, alguns dos 

quais potencialmente patogênicos. Os neonatos apresentam sistema imunológico imaturo e, 
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para suprir esta deficiência de imunidade, e a manutenção de transferência passiva, o colostro 

e o leite materno são importantes, pois são ricos em componentes de defesa e atuam como um 

suplemento imunológico importante quando considerado a situação de imaturidade do sistema 

de defesa do recém-nascido (CARNEIRO-SAMPAIO et al. 1982).  

Os neonatos carecem da capacidade de produzir respostas imunológicas eficazes para 

microorganismos, e durante vários meses após o nascimento, a principal defesa para a infecção 

é a imunidade passiva através da amamentação (HANSON et al. 1998; HANSON, 2007). O 

leite materno não contém apenas uma quantidade balanceada de nutrientes essenciais para o 

crescimento e desenvolvimento dos bebês, mas também uma grande variedade de componentes 

imunológicos que fornecem proteção para os recém-nascidos, particularmente para infecções 

respiratórias e gastrintestinais (CHANTRY et al., 2006; FRANÇA et al. 2011). Esses fatores 

incluem anticorpos, proteínas do sistema complemento, células imunocompetentes (ISLAM et 

al. 2006, SMITH & GOLDMAN 1968), oligossacarídeos (NEWBURG, 2005), hormônios 

(LONNERDAL, 2000; ABDULLA et al. 2005; ÇATL et al. 2014), antioxidantes como a 

enzima superóxido dismutase (SOD) (FRIEL et al. 2008; FRANÇA et al, 2011), fatores de 

crescimento (HAMOSH, 2001) e citocinas (DAHLGERN et al. 2001, KVERKA et al. 2007; 

GAROFALO, 2010) que parecem modular o desenvolvimento do sistema imunológico, a 

tolerância e as respostas inflamatórias do recém-nascido.  

Muitos dos componentes de proteção do leite humano podem interagir sinergicamente 

entre si ou com outros fatores relacionados às respostas imunes sistêmicas e de mucosa 

(ISAACS, 2005) desempenhando efeitos protetores que parecem ser mantidos além do período 

de amamentação. 

O colostro e leite humanos diferem da maioria das outras secreções, por apresentarem 

leucócitos viáveis. No colostro, o conteúdo celular é maior que no leite maduro e diminui 

rapidamente durante o primeiro mês de lactação (GOLDBLUM & GOLDMAN, 1994). A 

concentração de leucócitos no colostro varia de 1 a 3 x 109 células/ ml (TSUDA et al. 1984; 

GOLDMAN, 1993), e a  freqüência relativa de cada tipo celular  é a seguinte :  5 a 10 % de 

linfócitos, 55 a 60 % de neutrófilos e  30 a  40 %  de macrófagos  (GOLDMAN, 1993). Os 

macrófagos presentes no colostro apresentam alta atividade fagocítica e são capazes de produzir 

radicais livres de oxigênio (TSUDA et al. 1984; RÜDIGER et al. 2001). 

Estudos vêm demonstrando a presença de citocinas como IL2, IL3, IL4, IL-6, IL10, IFN-

γ, TGF-β e TNF-α no leite humano que não somente influenciam o sistema imunológico do 

neonato, mas também são importantes para seu desenvolvimento adequado (DAHLGERN et 

al. 2001; GAROFALO, 2010). 
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Além do papel protetor anti-infeccioso do leite materno amplamente difundido na literatura 

cientifica, estudos experimentais e epidemiológicos têm sugerido que o aleitamento materno 

confere proteção para a obesidade num momento posterior da vida, desempenhando um 

importante papel no processo de “programação metabólica” no início da vida. Entre os possíveis 

mecanismos relacionados com a proteção da amamentação contra o rápido ganho de peso no 

período pós-natal e consequentemente para a obesidade numa fase posterior da vida, encontram-

se um melhor desenvolvimento da auto-regulação de ingestão de alimentos das crianças 

amamentadas e das substâncias bioativas do leite materno participando no processo de 

“programação metabólica”, alterando, por exemplo, o número e/ou tamanho das células 

gordurosas ou induzindo o fenômeno de diferenciação metabólica (DEWEY, 2003).  

Foram identificadas adipocinas no leite humano (SAVINO et al. 2010) associadas à 

regulação energética, ao do apetite, à resposta inflamatória e imunológica (MAFRA & FARAGE, 

2006). Dentre as principais adipocinas encontradas no leite humano estão a leptina e a 

adiponectina que podem estar envolvidas na regulação do crescimento e desenvolvimento 

neonatal e infantil com efeitos em longo prazo no processo de programação do balanço 

energético (SAVINO et al. 2010).  

A leptina também tem sido associada à regulação da função imunológica em vários níveis: 

estimulando a proliferação de monócitos e diferenciação de macrófagos, modulando a ativação 

de linfócitos natural killer, ou induzindo a produção de citocinas pró-inflamatórias como TNF-

α, IL-6, ou IL-12 (MARTÍ, MARCOS, MARTÍNEZ, 2001; TILG& MOSCHEN, 2006). Por 

outro lado, a adiponectina, um hormônio de caráter anti-inflamatório, apresenta funções 

imunomodulatórias opostas às da leptina: inibe a atividade fagocítica e a produção de TNF-α por 

macrófagos, a diferenciação de monócitos em macrófagos (KOERNER, KRATZSCH & KIESS. 

2005), além de estimular a liberação de citocinas anti-inflamatórias como a IL-10 (TILG& 

MOSCHEN, 2006). 

A literatura relata que o leite de mães com excesso de peso apresenta concentrações mais 

elevadas de leptina (ILCOL, HIZLI e OZKAN, 2006; EILERS et al. 2011) e menores de 

adiponectina (MARTIN et al. 2006). É possível que essas alterações possam interferir nos 

componentes imunológicos presentes no leite destas nutrizes. Existem ainda hipóteses de que as 

alterações imunológicas induzidas pela obesidade na gestação podem ser transmitidas ao sistema 

imunitário fetal por herança epigenética aumentando o risco para o desenvolvimento de doenças 

atópicas no recém-nascido (HERSOUG & LINNEBERG, 2007). 

Modelos com animais revelam que a obesidade e/ou a dieta hipercalórica durante a 

gestação têm efeitos potencialmente danosos no desenvolvimento neonatal (THORNTON et al. 
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2011). Estudos clínicos disponíveis sobre o assunto indicam que a obesidade materna está 

associada com respostas inflamatórias pela placenta com aumento das citocinas IL-1, TNF-α e 

IL-6 (CHALLIER et al. 2008; ROBERTS et al 2011) e aumento dos níveis de TNF-α e PCR no 

líquido amniótico, indicando uma exposição do fetal a altas quantidades de citocinas pró-

inflamatórias e mediadores (BUGATTO et al. 2010). 

Evidências científicas sugerem ainda que os processos inflamatórios associados a elevados 

índices de massa corporal (IMC) maternos podem influenciar o crescimento fetal pela alteração 

das funções da placenta (AYE et al. 2014). Entretanto, não foram encontrados na literatura dados 

sobre o perfil de citocinas do sangue e colostro de nutrizes com excesso de peso. Visto que ocorre 

uma intensa inter-relação entre mãe e filho, tanto no ambiente intrauterino quanto durante o 

aleitamento, pode se supor que a modulação do sistema imunológico da criança possa ser 

influenciada pelo padrão imunológico materno.  

Pelo exposto, há necessidade de entendimento do conteúdo de citocinas e outros 

mediadores presentes no sangue materno e no colostro de mães com excesso de peso.  Estudos 

capazes de verificar a influência de alterações metabólicas sobre as interações de citocinas e 

composição bioquímica e hormonal do colostro humano podem ser importantes, à medida que, 

contribuem para o conhecimento dos processos que possam melhorar os resultados pré e pós 

natal de mães com excesso de peso, bem como refletir em melhor qualidade de vida, tanto para 

as mães com sobrepeso e obesidade como para seus filhos. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 O colostro de mães obesas apresentou maiores concentrações de IgA, maior teor de 

gordura e calorias e aumento nos níveis de glicose. O sangue materno de mães obesas 

possui níveis mais elevados de IgA, de proteínas do complemento C3 e C4, de colesterol, 

triglicérides e PCR. 

 As mães obesas apresentaram os maiores níveis séricos de IL-6 e TNF-α e as menores 

concentrações de TGF-β no colostro. Não foram detectadas significantes variações entre 

os grupos estudados nas concentrações das citocinas IFN-γ, IL-2, IL-4, IL-10 e IL-17 

tanto no sangue materno como no colostro. 

 As concentrações de leptina e adiponectina foram maiores no colostro de mães obesas. O 

sangue de mães obesas apresentou as concentrações mais elevadas de leptina, porém as 

menores de adiponectina. As concentrações de leptina em ambas as amostras mostraram 

estar positivamente correlacionadas. Os níveis séricos de leptina de correlacionam 

positivamente com a citocina IL-6 e PCR, enquanto as concentrações de adiponectina se 

correlacionam negativamente com TNF-α e PCR.  

 

Os achados do presente estudo apoiam a hipótese de que alterações metabólicas oriundas da 

obesidade da gestante podem interferir nos parâmetros bioquímicos, imunológicos e hormonais 

do sangue e do colostro materno ocasionando repercussões tanto para os efeitos 

imunomodulatórios quanto para características nutricionais do leite materno, essenciais para o 

desenvolvimento do recém-nascido. 
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