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Resumo

Resumo
Salustiano EMA. Perfil sérico de melatonina, citocinas e cortisol em
gestantes com pré-eclâmpsia [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2014. 97p.
A pré-eclâmpsia (PE) é a maior causa de mortalidade e morbidade materna
e perinatal. Sua etiologia permanece desconhecida, o que torna impossível a
realização de prevenção primária dessa doença. O entendimento do perfil de
substâncias que estão alteradas na PE é de relevância para poder atuar
preventivamente. Considerando que vários hormônios envolvidos na
resposta imunológica participam da fisiopatologia da PE e que, como
demonstrado recentemente, a melatonina tem papel relevante na
fisiopatologia da inflamação aguda, nossa hipótese seria que este hormônio
poderia também atuar fisiopatologia da PE. OBJETIVOS: avaliar o perfil de
citocinas e hormônios no soro de pacientes com PE para estabelecer se o
eixo imune-pineal estaria ativado nesta doença. MÉTODOS: Realizamos
estudo prospectivo caso-controle, no Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo, no período de Outubro de 2010 a
Outubro de 2013. O grupo experimental foi formado por pacientes com PE
pura no momento do diagnóstico (sem medicação anti-hipertensiva inicial
por 24h). Gestantes saudáveis e normotensas, pareadas por idade materna,
idade gestacional e paridade, foram selecionadas como controles. Citocinas
(TNF, IL-8, IL-6, IL-1β, IL-4, IFN-γ , VEGF , IL-10, IL-12p40, IL-17 e IL-2),
cortisol, níveis séricos de melatonina pela manhã (08h-11h) e à noite (23h01h), assim como os níveis de 6-sulfatoximelatonina (6-SMT) nos diferentes
períodos do dia (bl1:12h-18h, bl2:18h-24h,bl3:24h-06h,bl4:06-12h) foram
avaliados por MULTIPLEX e ELISA. A diferença entre os grupos foi avaliada
por Two-way ANOVA seguido de pós teste de Bonferroni. Foi considerada
significativamente diferente quando a probabilidade da hipótese nula foi
rejeitada (p<0,05). A correlação entre parâmetros foi avaliada por regressão
linear simples e teste de Pearson. RESULTADOS: De um total de 31
pacientes inicialmente avaliadas, 14 gestantes com PE e 12 controles foram
incluídas. As características das pacientes (idade materna, paridade e idade
gestacional) foram semelhantes em ambos os grupos (p > 0.05). A
concentração plasmática de TNF e IL-8 foi significativamente maior em
pacientes com PE do que em controles, e não foi detectada a presença de
IL-6, IL-1β, VEGF, IL-10, IL-17, IL-12p40 em ambos os grupos. A
concentração de IL-4 foi similar em ambos os grupos. Níveis séricos de IFN
tenderam a ser maiores em pacientes com PE. A análise dos dados mostrou
uma correlação significativamente positiva entre as concentrações
plasmáticas de melatonina e TNF; melatonina e IL-8; e TNF e IL-8 no grupo
PE durante período diurno. Os níveis diurnos de cortisol foram mais altos em
ambos os grupos quando comparados com os noturnos; entretanto
pacientes com PE apresentam níveis significativamente reduzidos de cortisol
pela manhã quando comparados com o grupo controle. Níveis séricos de
melatonina na pré-eclâmpsia quando comparados com controles foram
maiores pela manhã, mas não à noite. O grupo controle apresentou um

padrão esperado do ritmo dia/noite de melatonina, enquanto a pré-eclâmpsia
não apresentou diferença significativa entre dia e noite. O ritmo circadiano
de 6-SMT foi constatado em ambos os grupos, porém o valor excretado
durante o dia foi maior no grupo PE que no controle. CONCLUSÃO: Nossos
resultados sugerem que a PE altera negativamente o eixo hipotálamohipófise-adrenal, induzindo um aumento no TNF, que sinaliza uma resposta
inflamatória aguda. Além disso, acredita-se que os altos níveis de IL-8 e TNF
possam configurar um sistema de retroalimentação que contribui para o
desenvolvimento do quadro e ativação do eixo-imune pineal. Portanto, este
efeito pode estar associado com o aumento da melatonina diurna na PE,
induzida por TNF em células imunocompetentes ativadas. Diante disso,
nossos dados sugerem que o aumento tanto de melatonina como de 6-SMT
nas pacientes com PE possa ser de origem extra-pineal.
Descritores: pré-eclâmpsia, melatonina, citocinas, cortisol, processo
inflamatório, glândula pineal, eixo imune-pineal, hipertensão arterial.
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Salustiano EMA. Serum profile of melatonin, cytokines and cortisol in
pregnant women with preeclampsia [thesis]. São Paulo: “Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2014. 97p.
Preeclampsia (PE) is a major cause of maternal and perinatal mortality and
morbidity. Since its etiology remains unknown, it is impossible to have a
primary prevention of the disease. The understanding of the substance
profiles that are altered in PE is important to prevent the disease.
Considering that many hormones involved in immune response are involved
in the physiopathology of PE and that melatonin has a relevant role in the
acute inflammatory process, our hypothesis is that this hormone would also
be involved in the physiopathology of PE. OBJECTIVES: To analyze the
serum profile of cytokines and hormones in pregnant women with PE in order
to evaluate if the immune-pineal axis is activated in this disease. METHODS:
A prospective case-control study was conducted at the Clinical Hospital USP
between October 2010 and October 2013. Only patients with pure PE at the
moment of diagnosis (without anti-hypertensive medication for the initial 24h
after diagnosis) were included. Normotensive healthy pregnant women that
were matched by maternal age, gestational age and parity were included as
controls. Cytokines (IL-6, IL-1b, IL-8, TNF and IFN), cortisol and serum
melatonin levels in the morning (08h-11h) and at night (23h-01h), as well as
6-sulfatoximelatonin (6-SMT) levels in different periods of the day (bl1:12h18h, bl2:18h-24h, bl3:24h-06h, bl4:06-12h) were measured by MULTIPLEX
and ELISA. Differences between groups were analyzed using two-way
ANOVA followed by Bonferronis’s test. Statistical difference was considered
when the null hypothesis was rejected (p<0.05). Correlations between
parameters were analyzed using linear regression and Pearson test.
RESULTS: From a total of 31 patients initially evaluated, 14 patients with PE
and 12 controls were included. Demographics such as maternal age, parity,
gestational age at the dosages, body-mass index were similar in both groups
(p > 0.05). TNF and IL-8 levels were higher in the preeclampsia group than
controls, while IL-6, IL-1β, VEGF, IL-10, IL-17 and IL-12p40 were not
detected in both groups. IL-4 levels were similar in both groups. There was a
tendency of higher levels of IFN, in patients with PE when compared to
controls. Our analysis revealed a positive correlation between melatonin and
TNF, melatonin and IL-8, TNF and IL-8 in PE group. Daytime cortisol levels
were higher in both groups when compared to nighttime; however, patients
with preeclampsia had reduced morning levels of cortisol when compared to
the control group. Melatonin serum level was higher at daytime, but not at
nighttime, in patients with PE when compared to controls. Controls had the
expected day/nighttime rhythm of the melatonin levels, while patients with PE
did not have it. In contrast, 6-SMT rhythm was observed in both groups, but
with higher daytime levels in patients with PE when compared to controls.
CONCLUSION: Our results suggest that PE alters negatively the
hypothalamic-pituitary-adrenal axis, but induces an increase in TNF, which
signalizes an acute inflammatory response. Furthermore, it is believed that

high levels of IL-8 and TNF can configure a feedback system that contributes
to the development of the disease and immune pineal axis activation.
Therefore, this effect may be associated with increased daytime melatonin
levels in PE, induced by TNF in immunocompetent cells. Thus, our data
suggest that the increased melatonin and 6-SMT in patients with PE may be
originated from an extra-pineal axis.
Keywords: preeclampsia, melatonin, cytokines, cortisol, inflammatory
process, pineal gland, immune pineal-axis, arterial hypertension
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INTRODUÇÃO

Pré-eclâmpsia (PE) consiste no desenvolvimento de hipertensão
(pressão arterial ≥ 140/90 mmHg), associada à proteinúria significativa
(≥ 300 mg/ 24h) e/ou edema generalizado (de mãos e face) após 20
semanas de gestação (Kahale; Zugaib, 1995; Zugaib, 2012). Sua frequência
varia muito na literatura, sendo descrita de 2 a 5% na população de
gestantes em geral (López-Jaramillo et al., 2001; Gilbert et al., 2008;
Hutchinson et al., 2009). Trata-se de uma das principais causas de
mortalidade e morbidade maternas e perinatais (Mutter; Karumanchi, 2008;
Hutchinson et al., 2009). E, além disso, esta doença contribui também para
aumentar a morbidade neonatal devido ao maior risco de prematuridade,
sofrimento fetal, restrição do crescimento fetal e até mesmo óbito intrauterino
(Steegers et al., 2010).
Clinicamente, além dos níveis pressóricos, proteinúria e edema; a PE
também

se

caracteriza

pela

invasão

trofoblástica

inadequada,

vasoconstrição e aumento da resistência vascular periférica. A PE pode
ainda evoluir para eclâmpsia (convulsão) e síndrome HELLP (do inglês:
Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets). É uma doença que
incide frequentemente em mulheres nulíparas (primigestas) (Mutter;
Karumanchi, 2008; Hutchinson et al., 2009).
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Sua etiologia permanece desconhecida, o que torna impossível
realizar a prevenção primária da doença. Porém, existem várias teorias
etiopatogênicas propostas, baseadas em fatores genéticos, imunológicos,
inflamatórios nutricionais; além da invasão trofoblástica intersticial anormal
(Kalluri et al., 2010; Harris, 2010). Esses fatores levariam a uma disfunção
trofoblástica, com sinais e sintomas clássicos de PE e a liberação de
mediadores inflamatórios que poderiam interferir no bom andamento da
gestação (Redman et al., 1999; Borzychowski et al., 2006). Assim, apesar de
não se saber exatamente qual o mecanismo desencadeante da PE,
alterações imunológicas inatas e adaptativas parecem participar da
etiopatogenia da doença (Saito; Sakai, 2003). Portanto, a PE estaria
associada ao desequilíbrio na regulação imunológica.
Sabe-se que linfócitos T regulatórios (Th) apresentam subpopulações
funcionais associadas a diferentes perfis da resposta imunológicas. Células
do tipo Th1 ativam resposta com perfil mais inflamatório, enquanto que
respostas do tipo Th2 modulam a atividade de mastócitos, linfócitos B e
eosinófilos, caracterizando um perfil de resposta mediada por anticorpos
(Redman et al., 2010; Hsu; Nanan, 2014). As citocinas produzidas por estas
populações induzem inibição mútua umas sobre as outras (Pinheiro et al.,
2013). Na PE acredita-se que haja um deslocamento no balanço Th1/Th2
para um estado predominantemente Th1, com alta produção das citocinas
características dessa via, como IL-2, IFN-γ e TNF (Saito; Sakai, 2003; Saito
et al., 2007). Estas citocinas ativam células T citotóxicas e células NK
(natural killers), o que contribui para o desenvolvimento do quadro clínico
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(Saito; Sakai, 2003). Entretanto, estudo recente publicado por Medeiros et al.
(2014) sugere que gestantes com PE apresentam ativação de monócitos,
produção de citocinas pró-inflamatórias e polarização da resposta tipo M1.
Esse estudo sugere outro tipo de resposta imunológica possa estar
envolvida na etiopatogenia da PE, o que demonstra a necessidade de
estudar com mais detalhes a resposta imunológica nessa doença. Nesse
caso, os monócitos ativados se diferenciam em macrófagos, muito
importantes no reconhecimento e eliminação de patógenos. Os macrófagos
podem ser ativados por meio de IFN- γ, LPS ou por outras citocinas como
TNF através da via clássica (M1) com liberação de interleucinas como IL-12
e IL-23, alta produção de NO e espécies reativas de oxigênio. Mas, também
através da via alternativa (M2) relacionada ao remodelamento e reparo
tissular, resistência a parasitas e regulação da imunidade (Mills et al., 2000;
Mantovani et al., 2004).
Considerando assim que a PE poderia ter um fator causal imune e
que diferentes hormônios estão envolvidos na regulação e resposta imune, o
estudo da participação do sistema neuroendócrino é altamente relevante
para um maior entendimento do quadro. Neste sentido, acredita-se que a
melatonina e o cortisol, possam desempenhar importante papel na
fisiopatologia da PE (Salustiano et al., 2013). O papel do cortisol vem sendo
estudado com frequência na PE, contudo , a real ação da melatonina nesse
processo ainda necessita ser investigada.
A melatonina é secretada durante a noite pela glândula pineal e atua
no controle do sistema oscilatório endógeno de mamíferos. Este hormônio
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participa da regulação de diversos eixos neuroendócrinos, associados com
reprodução e sono-vigília (Reiter et al., 1981; 2014), além disso, tem sido
descrito seu papel antioxidante e imunomodulador (Reiter et al., 2000;
Skwarlo-Sonta et al., 2003). Como imunomodulador, a melatonina parece
exercer papel regulador no processo imunológico por meio do controle da
secreção de citocinas (Carrillo-Vico et al., 2004, 2005; Pontes et al., 2006;
Pontes et al., 2007; Markus et al., 2007). Por exemplo, a IL-2 apresenta clara
relação com este hormônio, a qual é produzida principalmente pela ativação
de linfócitos T CD4+ em resposta à estimulação de um antígeno (Pontes et
al., 2007). Lissoni et al. (1998), através da coleta de sangue venoso de
voluntárias hígidas para verificar a relação dos ritmos entre melatonina e
algumas citocinas, verificaram que a interleucina-2 (IL-2) tem seus níveis
elevados durante a noite, atribuindo este achado ao aumento concomitante
da melatonina. Além disso, durante o repouso, a concentração de cortisol
está diminuída. Considerando que o cortisol promove a supressão da
produção de IL-2, compreende-se porque os níveis de IL-2 sejam maiores
durante a noite.
A concentração de melatonina no colostro e no leite reflete a
concentração sanguínea, mas, células imunocompetentes presentes no
colostro passam a produzir melatonina após um estímulo de injúria, por
exemplo, durante uma infecção com Escherichia coli (Pontes et al., 2007;
Pires-Lapa et al., 2013). Durante respostas de defesa ocorre alteração na
produção central de melatonina (pineal) para uma produção local por células
imunocompetentes. Mediadores inflamatórios modulam a função da glândula
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levando à supressão (citocinas pró-inflamatórias) (Markus et al., 2007; 2013)
ou aumento (glicocorticóides) (Ferreira; Markus, 2011) da síntese noturna de
melatonina. A melatonina em concentrações compatíveis às encontradas no
plasma durante a noite, inibe o rolamento e adesão de leucócitos ao
endotélio vascular (Lotufo et al., 2001; 2006; Tamura et al., 2009).
Consequentemente, a supressão da produção deste hormônio pela pineal,
mediada por moléculas que sinalizam ou promovem a montagem da
resposta inflamatória, facilitaria a migração de leucócitos para os tecidos
afetados. Nestes locais monócitos e macrófagos passariam a produzir
melatonina (Pontes et al., 2006; Muxel et al., 2012, Pires-Lapa et al., 2013);
o que contribuiria para o funcionamento adequado da resposta inflamatória.
O aumento de glicocorticóides circulantes após a fase de recuperação
contribuiria para a restauração do ritmo de produção de melatonina. A essa
comunicação bidirecional entre o sistema imune a glândula pineal damos o
nome de eixo imune-pineal (Markus et al., 2007).
A relação da melatonina durante o processo gestacional e/ou de parto
ainda é pouco conhecida (Nakamura et al., 2001). O ritmo de produção da
melatonina pode ser verificado através da análise da urina, por meio dos
níveis metabólito da melatonina, 6-sulfatoximelatonina (6-SMT). Kennaway
et al. (1996) observaram esse ritmo da melatonina não se altera per se pela
idade gestacional, mas sim quando ocorrem complicações obstétricas como
restrição de crescimento fetal e/ou PE.
Outro fator que poderia contribuir para a etiopatogenia da PE é o
estresse (Takiuti et al., 2002; 2003); e, nesse sentido, o cortisol teria papel

Introdução

7

fundamental na regulação dessa resposta imune podendo se correlacionar
com o surgimento da PE (Ma et al., 2002).
A hipótese do presente trabalho é que o quadro inflamatório da PE
está relacionado a uma alteração na produção de melatonina segundo o
conceito do eixo imune-pineal. Para avaliar esta questão, determinamos os
níveis séricos (dia e noite) de melatonina, cortisol e de citocinas em
gestantes controle ou com PE. Além disso, comparamos a excreção diária
do metabolito da melatonina 6-SMT na urina destas gestantes.

2 Objetivos
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OBJETIVOS

2.1

OBJETIVO GERAL


Identificar o perfil sérico de citocinas e dos hormônios cortisol e
melatonina em gestantes normais e com PE, a fim de avaliar o
estado de ativação do eixo imune-pineal nesta doença.

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Avaliar

comparativamente

as

concentrações

plasmáticas

das

seguintes substâncias (PE versus controle), em dois períodos (dia versus
noite):


TNF (fator de necrose tumoral), IL-8 (interleucina 8), IL-6
(interleucina 6), IL-1β (interleucina 1β), IFN-γ (interferon-gama), IL17 (interleucina 17), VEGF (fator de crescimento endotelial
vascular), IL-10 (interleucina 10), IL-12p40 (interleucina 12p40), IL4 (interleucina 4) e IL-2 (interleucina 2),



Cortisol



Melatonina

Avaliar em 4 períodos (bloco 1: 12-18h, bloco 2: 18-24h, bloco 3: 24h06h, bloco 4: 06-12h), o metabólito urinário de melatonina; 6-sMT (6sulfatoximelatonina).
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Estrategicamente foi realizada a análise de dados considerando a
comparação entre os grupos experimentais e também a correlação entre a
concentração de citocinas e cortisol versus a concentração de melatonina.
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REVISÃO DA LITERATURA

PRÉ-ECLÂMPSIA
3.1.1 Conceitos
O estudo da doença hipertensiva específica da gravidez sempre

fascinou muitos pesquisadores. Desde 2000 a.C., há na literatura médica
egípcia referências a crises convulsivas em mulheres grávidas. Mas,
somente no século XX foi feito o reconhecimento de hipertensão, edema e
proteinúria associados às convulsões da eclâmpsia (Kahhale; Zugaib, 1995).
A PE atinge de 2 a 5% de todas as gestações e é uma das principais
causas de morbidade e mortalidade maternas e perinatais (Hutchinson et al.,
2009). Além disso, essa doença contribui para aumentar a morbidade
neonatal devido ao maior risco de prematuridade, sofrimento fetal, restrição
de crescimento e até mesmo óbito intra-uterino (Helewa et al., 1997; Sibai et
al., 1998; Granger et al., 2001; Roberts et al., 2003; Steegers et al., 2010). A
PE também pode levar a complicações na gestação que aumentam o risco
de hipertensão crônica futura (Wolf et al., 2004).
A definição de PE utilizada na Clínica Obstétrica da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo considera o desenvolvimento de
hipertensão (pressão arterial ≥ 140/90 mmHg) com proteinúria significativa
(≥ 300 mg/24h) e/ou edema de mãos e face. Ocorre principalmente em
primigestas, após a 20ª semana de gestação ou anteriormente a esse
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período na moléstia trofoblástica. Pode ser dividida em forma leve, descrita
anteriormente, e grave (PA ≥ 160/110 mmHg avaliada em duas medidas
consecutivas com intervalo de 1-2h e paciente em repouso, proteinúria de
24h ≥ 500 mg e edema generalizado, dentre outros sinais) (Kahhale; Zugaib,
1995; Zugaib, 2012). Em casos graves, a PE pode evoluir para eclâmpsia
e/ou síndrome HELLP (Xia; Kellens, 2009).
A etiologia da PE permanece desconhecida, porém numerosas
teorias buscam explicar sua causa(s) (Helewa et al., 1997; Granger et al.,
2001). Há várias teorias etiopatogênicas propostas, baseadas em fatores
genéticos, imunológicos, inflamatórios e nutricionais (Harris, 2010); além da
invasão trofoblástica intersticial anormal (Hutchinson et al., 2009; Harris,
2010). Vale notar que na gestação ocorrem modificações devido à interação
entre o feto (com carga paterna) e os tecidos maternos. E é a partir da
tolerância imunológica entre estes tecidos que a gravidez se desenvolve ou
não com alterações anatômicas, funcionais e bioquímicas. Entretanto, na PE
muitas das alterações fisiológicas constituem falhas nos mecanismos
normais de compensação (Roberts et al., 2003).
As principais hipóteses para o surgimento do quadro envolvem
alterações imunes e útero-placentárias no início da gravidez (Hsu; Nanan,
2014). A placenta é essencial para a troca de nutrientes, oxigênio e
metabólitos entre mãe e feto. Portanto, vascularização e angiogênese
adequadas são essenciais para o bom desenvolvimento fetal (Steegers et
al., 2010) (Figura 1).
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Teorias etiopatogênicas na Pré-eclâmpsia. A figura delineia a
teoria que a pré-eclâmpsia é um distúrbio dividido em dois estágios. A etiologia da
doença permanece desconhecida, porém há várias teorias etiopatogênicas
propostas baseadas em fatores inflamatórios, genéticos, estresse oxidativo, dentre
outros. O estágio 1 (pré-clínico) seria causado pela atuação desses fatores e
problemas na diferenciação/invasão trofoblástica que levariam à placentação
anormal, hipóxia, inflamação e estresse oxidativo. O estágio 2 (síndrome clínica)
seria caracterizado pela liberação de fatores placentários e citocinas próinflamatórias na circulação materna, levando a uma resposta inflamatória sistêmica
exacerbada e disfunção endotelial. Consequentemente, isso poderia alterar o
equilíbrio da gestação levando à presença de proteinúria e hipertensão, sinais e
sintomas clássicos de PE após 20 semanas de gestação (Borzychowski et al.,
2006).
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A placentação normal envolve duas etapas; a intersticial e a
endoarterial. Esta última, na gravidez normal, se faz em duas etapas. A
primeira etapa inclui a aderência de células trofoblásticas à parede das
artérias espiraladas apenas no nível da decídua basal. A segunda consiste
no avanço destas artérias, até sua porção miometrial. Na segunda metade
da gestação, estas células trofoblásticas quase desaparecem e transformam
as artérias espiraladas em útero-placentárias. Consequentemente, o leito
vascular passa a ser um sistema de baixa pressão, resistência e fluxo
elevados (Mutter; Karumanchi, 2008).
Na PE, a invasão trofoblástica ainda ocorre, mas a endoarterial não
se desenvolve completamente. Diante disso, não há diminuição da
resistência vascular e incremento do fluxo sanguíneo, já que o sistema
permanece de alta resistência e com fluxo reduzido. Como não há
vasodilatação adequada a dominância das prostaglandinas não se
desenvolve e ocorre aumento da ação vasoconstritora do tromboxano
(TXA2) (Kahhale; Zugaib, 1995; Mutter; Karumanchi, 2008).
Essas anormalidades levam à hipoperfusão, estresse oxidativo e
consequente hipóxia placentária, com liberação de fatores placentários como
sFlt-1 e VEGF; além de alterações no perfil de citocinas, o que gera uma
resposta inflamatória exacerbada que contribui para a disfunção endotelial
(Borzychowski et al., 2006).
Diante de uma etiologia desconhecida torna-se complicado falar em
prevenção. Entretanto, a existência de fatores predisponentes deve ser
considerada. E uma boa anamnese e exame clínico permitem distinguir
quais pacientes merecem maiores cuidados (Kahale; Zugaib, 1995).

Revisão da Literatura

16

3.1.2 Pré-eclâmpsia como uma resposta imune inata
Mediadores imunológicos estão intimamente envolvidos em muitos
aspectos da gestação; da implantação e placentação até o parto. Assim, a
imunomodulação específica da gestação é um pré-requisito para seu
sucesso e também para proteção do feto contra um ataque de células
imunológicas maternas (Saito et al., 2007; Redman; Sargent, 2010).
Acredita-se que vários fatores conduzam à PE, e sistema imunológico
alterado poderia estar envolvido na etipatogenia da doença devido ao
desequilíbrio entre as citocinas características das respostas Th1/Th2 (Saito
et al., 2007; Szarka et al., 2010), gerando resposta inflamatória exacerbada
e placentação inadequada (Zugaib, 2012).
O sistema imune é classificado em inato e adaptativo. Quando um
microrganismo invade o corpo, o sistema imune inato reconhece-o via
receptores de reconhecimento de padrões, dentre eles os do tipo toll-like
(TLRs) presentes em neutrófilos, macrófagos/monócitos e células NK,
ativando-o. Neste processo, são produzidas citocinas inflamatórias como IL1, IL-6 e TNF que aumentam a atividade de neutrófilos e monócitos. Alguns
dias após do início desse processo é estabelecida a imunidade adaptativa
que divide-se em celular e humoral. Células Th1, que induzem inflamação, e
citocinas tipo 1 como IL-2, TNF e IFN-γ, são importantes na resposta celular.
Por outro lado, células Th2, que regulam a inflamação juntamente com
células T, e citocinas tipo 2 como IL-4, IL-5, IL-6 e IL-13 são importantes na
resposta humoral (Saito et al., 2007).
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Em mulheres grávidas normais, neutrófilos de sangue periférico e
monócitos apresentam-se ativados; e a própria invasão do trofoblasto é um
ativador do sistema imune inato. Entretanto, o sistema imune adaptativo, que
inclui células T e B, não expressa marcadores de ativação durante uma
gravidez normal. Assim, o sistema imune muda drasticamente na PE com
intensa ativação de neutrófilos, monócitos, linfócitos, células CD4+T e
CD8+T (Saito et al., 2007). Acredita-se que a resposta Th2 seja importante
no sucesso da gestação normal devido à sua função regulatória, porém na
PE observa-se uma resposta Th1 exagerada com produção das citocinas
características dessa via como o TNF, IL-2 e IFN-γ (Saito et al., 2007;
Laresgoiti-Servitje et al., 2010).
A gravidez é uma condição única na qual tem-se a presença do feto e
de um órgão específico; a placenta. Portanto, devemos considerar o perfil de
citocinas também em células imunocompetentes, além da placenta e
decídua. Essas células imunocompetentes parecem estar ativadas na PE e
apresentam diferentes funções na interface materno-fetal (Saito et al., 2007).

3.2

CORTISOL
Hormônios

corticosteróides

regulam

muitos

dos

processos

necessários para uma implantação bem sucedida do embrião, bem como
para o subsequente crescimento e desenvolvimento do feto e da placenta.
No útero, o endométrio, a placenta e o embrião são constantemente
expostos ao principal glicocorticóide fisiológico; o cortisol (Michael;
Papageorghiou, 2008).
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A produção adrenal de cortisol obedece a um ritmo diário, sendo mais
elevada pela manhã e mais baixa a noite. Sua secreção está sob controle
hipotalâmico através da liberação de hormônio liberador de corticotrofina
(CRH). Os neurônios que contém CRH localizam-se nos núcleos
paraventriculares do hipotálamo e ao serem estimulados liberam o CRH que
se liga a receptores, direcionando a síntese e secreção de hormônio
adrenocorticotrófico (ACTH). Este, por sua vez, aumenta a síntese de
hormônios esteróides em todas as zonas do córtex adrenal. O cortisol reage
com receptores nas células-alvo e por ser lipossolúvel pode se difundir
facilmente através da membrana (Guyton, 2006).
O cortisol é um importante hormônio na resposta ao estresse e,
consequentemente leva a um aumento da pressão arterial. Sua ação é
antagônica à da insulina e análoga à do glucagon. Suas principais funções
incluem a estimulação da gliconeogênese, efeitos anti-inflamatórios,
supressão da resposta imunológica e a manutenção da reatividade vascular
às catecolaminas (aumenta a sensibilidade ao efeito vasoconstritor da
noradrenalina). Assim, um aumento nos níveis deste hormônio na circulação
e alterações no metabolismo podem levar à resistência à insulina,
fortemente associada à hipertensão e disfunção endotelial, características
observadas na PE (Vianna et al., 2011).
A gestação é considerada um estado sustentado de hipercortisolismo.
Estudos mostram que há um ritmo diurno de cortisol persistente ao longo da
gravidez com aumento nos níveis absolutos conforme a gestação avança
(Allolio et al., 1990; Ho et al., 2007). Alguns autores acreditam que os níveis
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elevados de hormônios de estresse na circulação materna possam ter uma
importante função na patogênese da PE através de duas possíveis vias:
elevação do nível de estresse oxidativo na circulação materna e prejuízo do
fluxo uteroplacentário (Vianna et al., 2011). Já Sikkema et al. (2001)
avaliaram os níveis de ansiedade materna e não observaram aumento dos
níveis de cortisol em gestantes com PE leve. Entretanto, este estudo
apresentava limitações, pois apenas PE leve foi avaliada. Mais estudos são
necessários para avaliar esses resultados em pacientes com PE severa.
Ho et al. (2007) encontraram aumento progressivo do cortisol após a
36ª semana em gestações normais. Sabe-se que a gestação é um estado de
hiperatividade sustentada do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA). E esse
aumento significativo do cortisol materno seria atribuído à preparação do
corpo para as demandas do trabalho de parto e auxiliando na maturação
fetal. Entretanto, no mesmo estudo, essas concentrações estavam reduzidas
nos casos de PE. Acredita-se que isso ocorra devido à redução do ACTH
materno secundário aos mecanismos de feedback negativo ou incapacidade
da placenta para induzir a ativação do eixo HPA materno. O achado de
níveis reduzidos de cortisol livre e total em transtornos relacionados à
gravidez é surpreendente, especialmente na PE; uma vez que estes estados
estão associados com a ativação imune que geralmente estimula a atividade
do eixo HPA. Este achado pode estar associado à disfunção placentária que
poderia levar à ativação compensatória do eixo HPA fetal.
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GLÂNDULA PINEAL
3.3.1 Síntese de melatonina
A pineal é um órgão que foi descrito há mais de 2000 anos.

Entretanto, sua identificação como um órgão distinto foi feita entre os
séculos III e IV a.C. por Herophilus. A glândula foi assim batizada pelo
médico e filósofo Cláudio Galeno devido ao seu formato de pinha (Axelrold,
1974). No século XVII, René Descartes (1596-1650) escreveu tratados sobre
como o corpo e alma humana interagiam e se conectavam. Nesse contexto,
a pineal seria o elo de ligação entre corpo e alma; a sede da alma racional
(Arendt, 1995). Os estudos sobre a glândula pineal tiveram poucos
progressos até a segunda metade do século XX. Em 1958, Aaron Lerner,
estudando a coloração da pele em anfíbios descobriu uma substância capaz
de agregar melanóforos (Lerner et al., 1958). Posteriormente, essa
substância foi isolada e caracterizada recebendo o nome de melatonina (Nacetil-5-metoxitriptamina) (Hardeland et al., 2006). A partir daí, diversos
estudos demonstraram a importância do fotoperíodo na adaptação das
espécies, regulando a fisiologia e o comportamento reprodutivo (Hoffman;
Reiter, 1965a,b).
Posteriormente, foram investigados outros locais de produção deste
hormônio, sua via bioquímica, efeitos pleiotrópicos e o caráter rítmico com
que a pineal produz melatonina (Lerner et al., 1960; Quay, 1963, 1964).
Estudos pioneiros de fisiologia e comportamento reprodutivo de roedores
demonstraram

a

pineal

como

reguladora

de

processos

biológicos

temporalmente regulados (Simmoneaux; Ribelayga, 2003); além de
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caracterizarem um dos primeiros papéis da melatonina: a sincronização dos
ritmos endógenos às variações ambientais (Menaker et al., 1997).
A pineal é caracterizada como um transdutor neuroendócrino que
converte

sinalizações

neurais

em

endócrinas.

Em

humanos,

seu

desenvolvimento se inicia a partir do segundo mês de vida embrionária, a
partir de uma evaginação do teto do terceiro ventrículo e sua localização
permanece a mesma até a vida adulta (Oksche, 1965; Quay, 1970).
Em mamíferos, é caracterizada por diversos tipos celulares; mas as
células predominantes são os pinealócitos, responsáveis pela produção de
melatonina (Møller; Baeres, 2002). Mas, também podemos encontrar células
da glia (astroglia e microglia), macrófagos (Pedersen et al., 1993; Sato et al.,
1996) e células neuronais (Møller, 1997), com destaque para os neurônios
simpáticos que correspondem à principal inervação da pineal (Kappers,
1960).
A

glândula

é

altamente

vascularizada

recebendo

suprimento

sanguíneo através de pequenas ramificações arteriolares (Stanley, 1994). A
pineal

é

um

órgão

circunventricular,

situado

fora

da

barreira

hematoencefálica; o que permite uma comunicação direta entre sangue e o
líquor (Reiter, 1981, Møller; Baeres, 2002). Sua inervação é complexa com
fibras de diferentes origens (Kappers, 1960), mas a principal é composta de
fibras pós-ganglionares simpáticas que liberam os mediadores clássicos
dessa via; noradrenalina adenosina trifosfato (ATP) (Mortani-Barbosa et al.,
2000) e o neuropeptídeo Y (NPY) (Simmoneaux; Ribelayga, 2003). A
noradrenalina é o principal indutor na síntese de melatonina e sua liberação
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é regulada por uma via proveniente dos núcleos supraquiasmáticos
hipotalâmicos (NSQ) que recebem as informações via trato retinohipotalâmico (Kappers, 1960). Já o ATP e NPY atuam como cotransmissores regulando a estimulação adrenérgica. O ATP interage com
receptores P2Y potencializando a síntese de melatonina induzida por
noradrenalina (Ferreira et al., 1994; 2003). E o NPY regula estimulação
noradrenérgica tanto de maneira pré-sináptica (Olcese, 1991) como
diretamente nos pinealócitos (Simmoneaux et al., 1994).
O controle da síntese de melatonina é exercido pelo NSQ, sede do
relógio biológico central, sincronizado com o ciclo claro/escuro ambiental
através de uma comunicação neural direta com a retina (Reppert; Weaver,
2002). A retina recebe a informação luminosa, convertendo-a em sinais
neurais que são enviados via trato via trato retino-hipotalâmico aos NSQ
(Simmoneaux; Ribelayga, 2003). Estes projetam-se para o núcleo
paraventricular do hipotálamo (PVN) promovendo a liberação de GABA.
Assim, durante a fase de claro, este sinal inibitório GABAérgico inibe a
produção de melatonina pela pineal (Kalsbeek et al., 2000). Na fase de
escuro, uma via glutamatérgica ativa o PVN a partir dos NSQ, promovendo
ativação de uma via polineural à coluna intermediolateral da medula espinal
(Teclemariam-Mesbah et al., 1999). Fibras simpáticas pré-ganglionares
projetam-se para o gânglio cervical superior que emite neurônios que
inervam a pineal e liberam noradrenalina, o que leva à produção de
melatonina (Wurtman et al., 1967; Mortani-Barbosa, 2000).
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A noradrenalina atuam sobre adrenoceptores, principalmente os do
tipo β1 e a ativação destes receptores é fundamental para a síntese de
melatonina (Klein et al., 1983). A ativação de receptores β1 induz à ativação
de proteína G estimulatória (Gs) que ativa adenilil ciclase (AC) levando à
formação de monofosfato de adenosina cíclico (AMPc). O AMPc ativa a
proteína quinase dependente de AMPc (PKA) induzindo a transcrição do
gene da enzima arilalquilamina N-acetiltransferase (AA-NAT), passo este
fundamental para a biossíntese de melatonina (Baeler et al., 1997). A via
também pode ser ativada pela ação da noradrenalina em receptores αadrenérgicos e de ATP em receptores P2Y, ativando uma via dependente de
inositol-trifosfato (IP3) que gera aumento intracelular de cálcio (Ca2+) e da
atividade da proteína quinase dependente de Ca2+ (PKC). A PKC promove
aumento de AMPc potencializando a formação de melatonina (Tzavara et al.,
1996; Ferreira et al., 2003).
A via de formação de melatonina inicia-se com a captação do
aminoácido essencial triptofano proveniente da circulação. Este precursor
será hidroxilado a 5-hidroxitriptofano (5-HTP) pela enzima triptofano
hidroxilase (TPH1) e em seguida descarboxilado pela descarboxilase de
ácidos aromáticos (AAAD) formando serotonina (5-HT). Posteriormente, a
serotonina será acetilada pela enzima AA-NAT a N-acetilserotonina (NAS)
metilada e convertida a melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) pela ação
da HIOMT ou ASMT (Axelrold; Weissbach, 1960; Voisin et al., 1984; Reiter
et al., 2000) (Figura 2).
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Figura 2 - Via de síntese de melatonina. Esquema representativo da via de
produção de melatonina. A produção se inicia com a captação do aminoácido
triptofano, convertido a 5-hidroxitriptofano (5-HTP), posteriormente convertido a
serotonina (5-HT). Esta, sob ação da AA-NAT, é acetilada e convertida a Nacetilserotonina (NAS), posteriormente metilada pela HIOMT (ASMT) para formar
melatonina liberada na corrente sanguínea. Baseado em Reiter et al., 2000.

A melatonina é uma molécula altamente lipofílica, produzida e
imediatamente secretada corrente sanguínea e com uma meia-vida curta de
aproximadamente 30 minutos, sendo rapidamente metabolizada no fígado,
onde é hidroxilada e conjugada a um sulfato formando 6-sulfatoximelatonina,
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excretada na urina (6-SMT) (Simmoneaux; Ribelayga, 2003). A quantidade
encontrada no plasma é de aproximadamente 100 pM na fase de escuro
(Reiter, 1981).
Há diferenças na regulação da síntese de melatonina entre as
diferentes espécies de vertebrados. Em roedores, o caráter rítmico da
produção desta indolamina é conferido pela expressão gênica de AA-NAT e
relacionado à sinalização noradrenérgica. Já em ungulados e primatas o
gene é transcrito e a proteína degradada continuamente ao longo do dia
(Schomerus et al., 2000).

3.3.2 Efeitos da melatonina
A

melatonina

consiste

em

molécula

muito

conservada

filogeneticamente, sendo encontrada desde algas unicelulares a vertebrados
complexos (Nowak; Zawilska, 1998). Desde sua descoberta vem sendo
descrita como reguladora do ritmo circadiano, sinalizando a presença e
duração da fase de escuro ambiental e sincronizando o relógio biológico; o
que faz dela um importante fator na regulação dos mais diversos aspectos
fisiológicos (Carrillo-Vico, 2005a; Hardeland et al., 2006). Atua através de
receptores me membrana acoplados à proteína G (MT1 e MT2) ou por
mecanismos independentes de receptores (Markus; Tamura, 2009).
Os receptores MT1 e MT2 diferem entre si pela atividade de seus
ligantes, mas ambos são responsáveis pelos efeitos cronobióticos deste
hormônio nos NQS. Também podem ser expressos em diversos outros
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órgãos e tecidos periféricos contribuindo para a ampla gama de ações da
melatonina como a ativação do sistema imunológico e controle vasomotor
(Dubocovich; Markowska, 2005).
A melatonina pode ser produzida por diversos outros órgãos e tecidos
(Hardeland et al., 2011) e apresenta efeito pleiotrópico podendo atuar como
agente endócrino ou parácrino (Markus et al., 2007). Também atua como
potente antioxidante, sequestrando radicais livres e potencializando a ação
de enzimas antioxidantes (Garcia-Mauriño et al., 1997; Hardeland et al.,
2006). Entretanto, uma de suas funções mais estudadas consiste em sua
propriedade imunomoduladora. Além de sua função cronobiótica sobre o
sistema imune, a administração exógena e a produção extra-pineal modulam
esse sistema. E diversos estudos mostraram que células imunocompetentes
quando ativadas, podem sintetizar melatonina localmente atuando de forma
parácrina e autócrina (Garcia-Mauriño et al., 1997; Skwarlo-Sonta et al.,
2003; Pontes et al., 2006; Markus et al., 2007). A produção extra-pineal
costuma ocorrer em situações que envolvem quadros inflamatórios
(Slominski et al., 2005). Nesse caso, são produzidas grandes quantidades
de melatonina (μM-mM), o que contrasta com as concentrações sanguíneas
resultante da produção pineal (pM-nM).
Além disso, estudos revelam que em altas concentrações, este
hormônio pode estimular produção de citocinas pró-inflamatórias como IL-2,
IL-6 e IFN-γ em células mononucleares do sangue de humanos (GarciaMauriño et al., 1997), aumentar a proliferação de linfócitos T, a apresentação
de antígenos e atividade fagocitária destes (Pontes et al., 2006), aumentar a
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atividade de células linfoides, baço e medula óssea e a regulação da síntese
de óxido nítrico por células endoteliais (Tamura et al., 2009). Entretanto, em
concentrações compatíveis com as do plasma a melatonina parece exercer
efeito antiinflamatório, interferindo na migração celular ao inibir o rolamento e
adesão de células imunocompetentes (Lotufo et al., 2001).
Assim, seu efeito sobre o sistema imune é dependente do local de
produção e quantidade produzida, e não pode ser caracterizado apenas
como pró ou anti-inflamatório.

3.3.3 Eixo Imune-Pineal
A percepção da interação entre os sistema imune e a pineal data da
década de 70 (Vaughan; Reiter, 1971, Skawrlo-Sonta et al., 2003). Os
estudos iniciais baseavam-se em diversos parâmetros imunológicos,
analisando principalmente os órgãos linfóides (Csaba; Barath, 1975). Porém,
ao longo das últimas décadas, diversos pesquisadores têm estudado o papel
da melatonina nas funções de defesa (Nelson; Demas, 1997; Maestroni,
1998; Srinivasan et al., 2008).
Estudo realizado utilizando modelo de inflamação crônica através da
injeção de Bacilo Calmette-Guérin (BCG) em patas de ratos, observou que a
melatonina produzida pela pineal impunha um ritmo na lesão. O edema da
pata era maior durante o dia que à noite. Nessa situação, a retirada da
pineal

aboliu

o

ritmo

do

edema,

posteriormente

restaurado

com

administração noturna de melatonina (Lopes et al., 1997). No mesmo estudo
foi realizada adrenalectomia a fim de verificar o efeito do glicocorticóide
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endógeno. Nesse caso, observou-se que a falta de glicocorticóide levava à
perda do ritmo de lesão, restaurado com administração exógena de
melatonina. Além disso, a excreção do metabólito de melatonina também
seria perdida; o que confirma uma interação entre adrenal e pineal (Lopes et
al., 2001). Posteriormente, confirmou-se que a corticosterona seria capaz de
modular positivamente a síntese de melatonina in vivo (Ferreira et al., 2005)
e in vitro (Fernandes et al., 2009).
Mediadores imunológicos exercem efeitos sobre a pineal e, diversos
estudos mostraram que citocinas e outros sinalizadores inflamatórios podem
afetar a função da glândula (Fernandes et al., 2006, 2009; da Silveira CruzMachado et al., 2010). Assim, pesquisadores investigaram a responsividade
da pineal a substâncias pró-inflamatórias, como o TNF. Pois, no início da
resposta imune inata os níveis desta citocina são altos e levam à inibição da
síntese de melatonina pela pineal (Markus et al., 2007). Estudo avaliando
mulheres com mastite demonstrou que durante o processo inflamatório há
altos níveis de TNF e perda do ritmo diário de melatonina, sendo este
restaurado após a resolução do processo inflamatório com queda simultânea
nos níveis desta citocina (Pontes et al., 2006).
Assim,

substâncias

pró

e

anti-inflamatórias

possuem

efeitos

antagônicos quanto à modulação da via de síntese da pineal.
Portanto, em casos de injúria, células imunocompetentes ativadas
passariam a produzir melatonina em altas concentrações no local do
processo inflamatório, bloqueando a produção pineal a fim de permitir uma
ativação eficaz do sistema imune e resolução do processo inflamatório.
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Consequentemente, com a resolução da inflamação, diminuição dos fatores
inibitórios e aumento da corticosterona circulante, a produção de melatonina
pela pineal seria restaurada (Lotufo et al., 2006; Markus et al., 2007).
Dados sugerem que o fator NF-kB esteja envolvido nas respostas
observadas, pois esse fator é expresso na pineal e apresenta um ritmo diário
com acúmulo no final da fase de claro (Cecon et al., 2010). Sabe-se que a
ativação da via NF-kB por fatores como TNF e LPS bloqueia (Fernandes et
al., 2006; da Silveira Cruz-Machado et al., 2010), enquanto que a inibição
por corticosterona potencia a síntese de melatonina em pineais em cultura
(Ferreira et al., 2005).
Isso sugere uma comunicação bidirecional entre a glândula pineal e o
sistema imunológico que levou ao desenvolvimento do conceito de eixo
imune-pineal. Segundo a proposta do eixo imune-pineal, a melatonina é
sintetizada ritmicamente pela pineal. Porém, em situações de injúria, a
glândula interrompe sua produção para permitir a montagem de uma
resposta

inflamatória

eficiente.

Neste

mesmo

conceito,

células

imunocompetentes ativadas passariam a produzir melatonina em grandes
quantidades no local da inflamação e esta atuaria de maneira parácrina,
exercendo efeito antioxidante e anti-inflamatório. E após a resolução da
lesão, o aumento dos níveis de glicocorticóides circulantes levaria ao retorno
da síntese de melatonina pela pineal (Markus et al., 2007) (Figura 3).
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Figura 3 - Proposta do Eixo imune-pineal e Pré-eclâmpsia. Neste
diagrama estão delineados três momentos – condição de higidez, fase próinflamatória e fase de recuperação de uma resposta imune inata. Em sujeitos
hígidos o NSQ controla produção de melatonina em concentrações que reduzem a
migração de leucócitos para os tecidos. Entretanto, a ativação de uma resposta
inflamatória leva à inibição da produção de melatonina pela glândula pineal, o que
colabora para a migração de células polimorfo e mononucleares para o local da
lesão e eficiente montagem da resposta inflamatória. Este processo caminha para a
resolução quando as células ativadas passam a produzir mediadores que reduzem
a resposta inflamatória. Dentre estes mediadores está a melatonina. Por outro lado,
no organismo como um todo, níveis aumentados de glicocorticóides e de IFN-
favorecem a produção de melatonina na pineal. Acreditamos que o quadro de préeclâmpsia se enquadre tanto na fase de inflamação quanto na fase de resolução, já
acredita-se que o problema se inicia na fase de implantação e o diagnóstico é feito
após 20 semanas de gestação. Adaptado de Markus e Ferreira, 2011.
Mol. Ad.: Moléculas de adesão

3.3.4 Melatonina e gestação
Mesmo antes da descoberta de melatonina na glândula pineal, o
órgão já era relacionado à reprodução (Lerner et al., 1958; Reiter et al.,
2014). A década de 60 foi acompanhada por uma séries de estudos que
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avaliaram a pineal como um transdutor neuroendócrino e provaram sua
ligação com o eixo hipotálamo-hipófise-gonadal (Hoffman; Reiter, 1965;
Reiter et al., 2014). Sabe-se que a melatonina apresenta importante função
na manutenção da gestação e no parto (Chen et al., 2013). Esta indolamina
é muito eficaz no combate ao estresse oxidativo, pois tem a capacidade de
cruzar a barreira hematoencefálica, bem como a barreira placentária;
protegendo a placenta e o feto (Schenker et al., 1998; Okatani et al., 1999).
No sistema reprodutor, a produção de melatonina é relatada no
ovário, no óocito per se, nas células que circundam o oócito e na placenta
(Reiter et al., 2014). O trofoblasto viloso não é apenas uma fonte de
melatonina, mas também contém receptores transmembrana MT1 e MT2
(Lanoix et al., 2008; 2012).
Durante a gravidez normal, a melatonina atua como antioxidante e
tem papel essencial na manutenção da gestação. Sandyk et al. (1992)
encontraram associação entre melatonina e abortos espontâneos sugerindo
que a melatonina diminui as contrações uterinas devido à diminuição dos
níveis de prostaglandinas.
Os níveis séricos de melatonina na gestação foram relatados em
estudos com ovelhas e ratos. E esses níveis apresentam, na circulação
materna, um ritmo diurno que constitui um importante sinal para o feto do
ciclo claro/escuro. Mas as variações séricas e sua função em humanos
ainda não são bem compreendidas (Nakamura et al., 2001).
Porém, em gestações normais estas variações diárias de melatonina
mostram uma tendência crescente para o final da gravidez, entretanto esse
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aumento não é significativo. Já o nível noturno é maior que o diurno ao longo
da gestação e aumenta gradualmente após 24 semanas de gestação,
exibindo níveis maiores após a 32ª semana e queda a níveis não-gravídicos
no 2º dia de puerpério em gestações normais (Nakamura et al., 2001).
Kivela (1991) observou uma correlação positiva entre os níveis de
melatonina / semana de gestação com aumento da concentração deste
hormônio durante o terceiro trimestre comparado com o primeiro e segundo
trimestre e com pacientes controle não grávidas (Kivela, 1991).

3.3.5 Melatonina e pré-eclâmpsia
A placentação anormal está implicada na patogênese da préeclâmpsia e aborto. A PE constitui um elevado estado de estresse oxidativo
com geração de grande quantidade de radicais livres e queda nos níveis de
antioxidantes. Assim, o aumento do estresse oxidativo placentário está
implicado na etiopatogênese da PE (Reiter et al., 2014; Hung; Burton, 2006).
Esta tem sido proposta como um distúrbio em dois estágios: primeiro a
placenta produz um fator citotóxico e depois a resposta materna a esse fator
placentário leva à formação de espécies reativas de oxigênio (Tamura et al.,
2008).
Nakamura et al. (2001) observaram que pacientes com PE grave
apresentam níveis séricos noturnos de melatonina significativamente mais
baixos que em indivíduos com PE leve ou gestantes normais após 32
semanas. Os níveis de melatonina no soro materno apresentam um ritmo
diário e um aumento até o final da gestação. E uma aparente diminuição
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desses níveis na PE grave sugere envolvimento da melatonina na
patogênese desta doença.
Entretanto, outro estudo mostra que os níveis de melatonina são
significativamente maiores em gestações com PE quando comparadas com
gestantes normotensas. O ritmo de melatonina seria perdido devido à perda
do ritmo de pressão arterial já que a melatonina também apresenta
correlação com o mecanismo de regulação cardiovascular. Porém, após a
gestação, enquanto mulheres normotensas recuperariam ambos os ritmos;
aquelas com PE recuperariam apenas o ritmo de pressão arterial e não o de
melatonina. Assim, seu ritmo estaria ausente durante e após a gestação
(Tranquilli et al., 2004).
Isto sugere uma prioridade temporal ou causal da concentração
circadiana de melatonina na determinação da pressão arterial. O que
contrasta com a teoria da independência da pressão arterial a partir de
relógios endógenos e reforça o papel da melatonina na regulação da
pressão durante gravidez. A persistência de um ritmo alterado durante a
gravidez sugere que mulheres com mudanças na concentração circadiana
deste hormônio apresentem maior risco para alterações do ritmo da pressão
arterial ou para PE (Tranquilli et al., 2004).
Recente trial australiano pretende avaliar, se a administração oral de
melatonina pode trazer benefícios clínicos e bioquímicos em gestantes com
pré-eclâmpsia. O estudo também pretende avaliar o efeito do tratamento oral
com melatonina sobre os resultados clínicos de gestantes com préeclâmpsia, bem como o efeito dessa melatonina sobre o estresse oxidativo
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na circulação placentária e fetal materna. Pois, os autores acreditam que a
melatonina, devido à sua função de potente oxidante, pode tornar-se um
tratamento padrão nas gestações complicadas pela doença (Hobson et al.,
2014).

4 Métodos
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MÉTODOS

Trata-se de um estudo prospectivo caso-controle
Foram constituídos 2 grupos de pacientes:
a. Grupo controle: gestantes saudáveis com mais de 20 semanas de
gestação.
b. Grupo estudo: gestantes com diagnóstico confirmado de préeclâmpsia (considerando pressão arterial ≥ 140/90 mmHg e
proteinúria > 300mg/24h a partir da 20ª semana e/ou edema de
mãos e face).

4.1

PACIENTES
Foram analisadas amostras sanguíneas e urinárias provenientes de

gestantes saudáveis (grupo CONTROLE) e gestantes com conceituação
clara e precisa de PE sem hipertensão crônica (grupo PE). As amostras
foram obtidas no momento do diagnóstico de PE e em gestantes normais
(controles) com a mesma idade gestacional. As gestações foram
selecionadas na Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas, da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo no período de Outubro de 2010 a
Outubro de 2013.
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CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
-

gestação única,

-

diagnóstico de PE (surgimento de hipertensão arterial + edema de
mãos e/ou face + proteinúria significativa) e sem uso de βbloqueadores (antes de sua introdução),

-

termo de consentimento livre e esclarecido assinado pela
paciente.

4.3

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
-

doenças maternas como hipertensão arterial crônica, cardiopatias,
pneumopatias, anemias, ausência de história de tabagismo e/ou
etilismo (grupo controle),

-

sofrimento fetal,

-

mecônio intraparto,

-

uso de β-bloqueadores,

-

parto prematuro,

-

amniorrexe prematura,

-

anomalias fetais congênitas.

Todas as pacientes foram esclarecidas acerca do projeto de pesquisa
e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, com aprovação
da Comissão de Ética para análise de projetos de pesquisa (CAPPESq) do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo, protocolo nº 0254/10 de 29 de julho de 2010 (anexo 1).

Métodos

4.4

38

MÉTODO
4.4.1 Coleta das amostras de sangue
As gestantes diagnosticadas com pré-eclâmpsia foram internadas e

as amostras colhidas no período da manhã (07h00 às 11h00) e a noite
(23h00 à 01h00), subsequentes ao diagnóstico. O grupo controle foi
constituído por gestantes com idade gestacional pareada. Nesse grupo, as
coletas foram feitas nas residências das pacientes, nos horários acima
mencionados. A coleta foi realizada em condições assépticas mediante uma
única punção usando tubos de 5 mL contendo gel separador. Em cada
punção eram colhidos 40 mL de sangue. Imediatamente após a coleta, as
amostras foram centrifugadas no Laboratório Central do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (2000 rpm, 10 min, 4ºC) e
aliquotadas (1 mL).
O soro foi obtido e as amostras foram armazenadas a -80°C no
Laboratório de Cronofarmacologia do Instituto de Biociências da USP (LCFIBUSP). O transporte de amostras entra as duas instituições foi realizado em
gelo seco.

4.4.2 Coleta de amostras de urina
Em todas as pacientes foram colhidas amostras da urina de 24h.
Toda urina foi acondicionada em frascos individuais e estéreis com os
horários de micção anotados nos respectivos frascos; posteriormente
armazenados em geladeira. O volume urinário de cada frasco foi mensurado
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e foram feitas alíquotas proporcionais para os seguintes intervalos: 12h00 –
18h00, 18h00 – 24h00, 24h00 – 06h00 e 06h00 – 12h00.
As amostras de urina foram utilizadas para dosagem de 6sulfatoximelatonina (LCF- IBUSP) e de creatinina (Laboratório Central –
HCFMUSP).

4.5

DOSAGENS
4.5.1 Dosagem de citocinas no soro por imunoensaio Multiplex
A dosagem do conteúdo de TNF, IL-8, IL-6, IL-1β, IFN-γ, IL-4, IL-10,

IL-12p40 e IL-17, VEGF foi realizada por imunoensaio com microesferas do
tipo Multiplex (MILLIPLEX® MAP Human Cytokine/Chemokine Magnetic
Bead Panel Kit, Millipore Corporation, Billerica, MA, USA), de acordo com as
instruções do fabricante. Cada conjunto de microesferas, utilizadas na
detecção das respectivas citocinas, é marcado com uma coloração
específica obtida pela combinação de dois fluoróforos. As microesferas são
revestidas por anticorpos monoclonais específicos que se associam às
citocinas alvo presentes nas amostras. Após a incubação das amostras com
as microesferas, adiciona-se uma mistura de anticorpos biotinilados que se
ligam a citocinas humanas. Os anticorpos biotinilados são então detectados
pelo conjugado ficoeritrina-estreptavidina. O ensaio é analisado com o
sistema Luminex MAGPIX® (Millipore Corporation, Billerica, MA, USA) de
detecção de fluorescência que emprega dois lasers: o primeiro feixe excita
as microesferas, classificando-as pela coloração; o segundo feixe quantifica
a fluorescência emitida pelas moléculas de ficoeritrina associadas a cada
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microesfera. A concentração de citocinas nas amostras é estimada a partir
de curvas padrão construídas com o auxílio do software xPONENT 4.1
(Millipore Corporation, Billerica, MA, USA).
Nesse kit os limites de detecção para as citocinas dosadas são: TNF:
0.7 pg/mL, IL-8: 0.4 pg/ml, IL-6: 0,9 pg/mL, IL-1: 0.8 pg/ml, IL-4: 4,5 pg/ml,
IFN-γ: 0,8pg/mL; VEGF: 26,3 pg/ml; IL-10: 8,6 pg/ml, IL-12p40: 7,4 pg/ml; e
IL-17: 0,7 pg/ml.

4.5.2 Dosagem de cortisol no soro
A dosagem de cortisol sérico foi realizada pela Divisão de Laboratório
Central do HCFMUSP (DLC-HCFMUSP), através de Quimioimunoensaio
DPC Immulite. O cortisol é dosado no soro, em diagnósticos in vitro com
analisador IMMULITE (Siemens, Berlim, Alemanha). O DPC Immulite é um
imunoensaio competitivo de fase sólida, de enzimas químico-luminosas e
que usa anticorpos policlonais de coelho anti-cortisol. Sua sensibilidade
analítica é de 0,2 µg/dL.

4.5.3 Dosagem de melatonina do soro
As dosagens foram realizadas pelo método de ELISA (do inglês:
Enzyme-linked immunosorbent assay) utilizando-se kit comercial (IBL,
Hamburgo, Alemanha). Esse ensaio baseia-se na competição entre a
melatonina das amostras e melatonina biotinilada pelo anticorpo específico
presente na placa. A quantidade de melatonina biotinilada ligada ao
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anticorpo é determinada pela adição de um anticorpo anti-biotina, acoplado a
uma enzima, a fosfatase alcalina, cuja atividade forma um produto
colorimétrico, detectado por espectrofotômetro a 405 nm (SpectraMax 250,
Molecular Devices, CA, EUA). A quantidade de melatonina biotinilada
presente é inversamente proporcional à quantidade de melatonina presente
nas amostras. A quantificação das amostras é realizada por interpolação dos
valores em uma curva-padrão. O limite de detecção do kit é de 3,0 pg/mL.

4.5.4 Dosagem 6-sulfatoximelatonina na urina
As dosagens foram realizadas pelo método de ELISA (do inglês,
Enzyme-linked immunosorbent assay) utilizando-se kit comercial (IBL,
Hamburgo, Alemanha). Este ensaio baseia-se na competição. Uma
quantidade indeterminada de antígeno presente na amostra e uma
quantidade fixa de antígeno marcado com enzima competem pelos sítios de
ligação dos anticorpos que revestem os poços da placa. Após a incubação,
os poços são lavados para interromper a reação de competição. Após a
reação de substrato, a quantidade de 6-sulfatoximelatonina presente é
inversamente proporcional à quantidade de antígeno presente nas amostras.
Essa

atividade

forma

um

produto

colorimétrico,

detectado

por

espectrofotômetro a 450 nm (SpectraMax 250, Molecular Devices, CA,
EUA). A quantificação das amostras é realizada por interpolação dos valores
em uma curva-padrão. O limite de detecção do kit é de 1,0 pg/mL.
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4.5.6 Dosagem de creatinina na urina
A dosagem de creatinina foi realizada através da reação de Jaffé pela
Divisão de Laboratório Central do HCFMUSP. Nesse método a creatinina
reage com ácido pícrico, formando um complexo de cor amareloavermelhado em meio alcalino. Nesse pH ocorre a máxima formação do
complexo creatinina-picrato e, também com outros elementos plasmáticos.
Com adição do reagente ácido o pH é diminuído e a cor devida à creatinina
é desfeita, permanecendo a cor devida aos cromogênios. Por diferença entre
as leituras obtidas no pH ácido obtemos as dosagens de creatinina. O
complexo formado absorve fortemente em 520 nm. A variação da velocidade
de formação de picrato, sem acidificação do produto formado, é obtida
através de duas leituras espectofotométricas nos primeiros minutos. As
leituras assim obtidas são livres da reação do picrato com os cromogênios,
permitindo a determinação de creatinina. A dosagem de creatinina é
realizada, principalmente, para permitir a normalização dos valores após a
dosagem de 6-sulfatoximelatonina conforme recomendação do fabricante do
kit de 6-SMT.

4.6

ANÁLISE ESTATÍSTICA
O cálculo do tamanho amostral foi baseado em dados da literatura

que mostravam que um nível sérico médio de melatonina em gestantes
normais de 18 pg/mL e em pacientes com pré-eclâmpsia grave de 85 pg/mL
(Nakamura et al., 2001). Considerando um erro alfa de 0,05 e um poder
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estatístico de 80%, estimou-se serem necessárias cerca 15 pacientes em
cada grupo (Statistica, StatSoft, Versão 9, EUA).
A análise dos dados demográficos foi feita utilizando o teste não
paramétrico de Mann-Whitney U. Para comparação dos níveis séricos e
urinários de citocinas e hormônios entre dois grupos (pré-eclâmpsia e
controle) nos diferentes períodos (dia e noite) utilizamos o two-way ANOVA
seguido de pós-teste de Bonferroni.E para as correlações utilizamos
regressão linear simples e teste de correlação de Pearson (Graph PadPrism,
versão 6). Considerou-se diferença estatisticamente significativa quando
p<0,05.

5 Resultados

Resultados
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RESULTADOS

De um total de 31 pacientes inicialmente avaliadas, 14 pacientes com
PE e 12 controles (CO) foram incluídas. As características das pacientes
(idade materna, paridade e idade gestacional) estão apresentadas na Tabela
1 e foram consideradas semelhantes em ambos os grupos (p > 0,05). A
idade materna média das pacientes no grupo PE foi de 25,5 anos e no grupo
CO de 27,5 anos (p=0,48). Todas as pacientes apresentavam pressão
arterial, proteinúria e edema de acordo com o critério de classificação
estabelecido pela Clínica Obstétrica do HC-HMUSP. A maioria das
pacientes, em ambos os grupos, era primigesta (13/14 no grupo PE e 10/12
no grupo CO (p=0,24)). A média da idade gestacional no momento do
diagnóstico (coleta) foi 35 semanas no grupo PE e 37 semanas no grupo CO
(p=0,28).
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Os

níveis

de

pressão

arterial

sistólica

e

diastólica

foram

significativamente mais elevados nas pacientes com PE (momento do
diagnóstico e antes de tratamento) que em gestantes do grupo controle
(Tabela 1).
Tabela 1 –

Características clínicas dos grupos estudados

Parâmetros

Controle (n=12)

Pré-eclâmpsia (n=14)

P

Idade materna (anos)

27,5 (18-32)

25,5 (16-39)

0,486

IG (semanas)

37,3 (30-39)

34,9 (26-39)

0,28

primigesta

primigesta

0,24

não detectável

328,78 ± 184,32

PAS (mmHg)

110,0 (90,0-140,0)

150,0 (130,0-180,0)

<0,001

PAD (mmHg)

70,0 (60,0-95,0)

99,0 (80,0-126,0)

<0,001

Paridade
Proteinúria (mg/24h)

IG: Idade Gestacional; PAS: Pressão Arterial Sistólica; PAD: Pressão Arterial Diastólica. A
idade está expressa em mediana (mínimo e máximo).Os dados foram analisados utilizandose Teste de Mann-Whitney U. Significância estatística: p<0,05.
Fonte: HCFMUSP
Período: Outubro/10 a Outubro/13

Das gestantes no grupo PE, 10 pacientes apresentavam diagnóstico
de PE leve, sendo que 3 iniciaram uso de Metildopa na dose de 250 mg/d a
500 mg/d após coleta de todos os testes desse estudo. Quatro pacientes
apresentaram diagnóstico de PE grave necessitando internação e
medicação hipotensora Metildopa na dose 1,5 g/d.
Quanto ao tipo de parto, no grupo PE 5 pacientes evoluíram para
parto vaginal normal e 9 foram submetidas à operação cesariana. No grupo
CO, 8 gestantes evoluíram ao parto vaginal normal e 4 à operação
cesariana. Não houve intercorrências obstétricas durante o trabalho de
parto.
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DOSAGEM DE CITOCINAS (TNF, IL-8, IL-6, IL-1β, IL-4, IFN-γ,
VEGF, IL-10, IL-12p40, e IL-17)
Não foi detectada a presença das citocinas IL-6, IL-1β, IL-10, IL-

12p40, IL-17 nas amostras das gestantes controle ou PE. Com relação ao
VEGF, 5 de 14 pacientes com PE apresentaram níveis elevados deste
modulador (154,17 pg/mL ± 69,40). Nenhuma gestante controle apresentou
níveis elevados VEGF.
Em relação à dosagem de TNF no soro materno, a análise estatística
revelou que o quadro clínico apresentou efeito significativo, pois as
pacientes com PE apresentaram concentração de TNF significativamente
mais elevada que o grupo controle (p < 0,05). Este efeito ocorreu de maneira
independente do período do dia em que as amostras foram coletadas.
Assim, o aumento da produção de TNF foi similar tanto de dia quanto de
noite (Figura 4).

Figura 4 - Produção da citocina (dia/noite) pró-inflamatória TNF nos
grupos Pré-eclâmpsia e Controle. Os dados estão apresentados em média 
epm; n = 12 pacientes controle e 14 com pré-eclâmpsia. Two-way ANOVA seguido
de Teste de Bonferroni. * p  0,05 vs grupo controle respectivo.
Fonte: HC-FMUSP
Período: Outubro/10 a Outubro/13
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Em relação ao IL-8, nossos dados mostraram que o quadro clínico
apresentou

efeito

significativo,

ou

seja,

os

níveis

de

IL-8

estão

significativamente aumentados em pacientes com PE em relação ao grupo
controle (p=0,001) tanto de dia quanto de noite (Figura 5).

Figura 5 - Produção da citocina (dia/noite) pró-inflamatória IL-8 nos
grupos Pré-eclâmpsia e Controle. Os dados estão apresentados em média 
epm; n = 12 pacientes controle e 14 com pré-eclâmpsia. Two-way ANOVA seguido
de Teste de Bonferroni. * p  0,05 vs grupo controle respectivo.
Fonte: HC-FMUSP
Período: Outubro/10 a Outubro/13
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Observamos que na dosagem de IL-4 os valores são similares em
ambos os grupos tanto de dia quanto de noite, com discreto aumento no
período do dia no grupo pré-eclâmpsia, mas sem apresentar diferença
significativa (Figura 6).


Figura 6 - Produção da IL-4 (dia/noite) nos grupos Pré-eclâmpsia e
Controle. Os dados estão apresentados em média  epm; n = 12 pacientes
controle e 14 com pré-eclâmpsia. Two-way ANOVA seguido de Teste de Bonferroni.
Fonte: HC-FMUSP
Período: Outubro/10 a Outubro/13
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Observamos que tanto a presença de PE quanto o período do dia não
apresentaram efeitos significativos sobre os níveis de IFN-, entretanto
houve tendência de aumento em pacientes com PE quando comparadas
com o grupo controle, mas com padrão dia-noite constante (Figura 7).

Figura 7 - Produção das citocina IFN- (dia/noite) nos grupos Préeclâmpsia e Controle. Os dados estão apresentados em média  epm; n = 12
pacientes controle e 14 com pré-eclâmpsia. Two-way ANOVA seguido de Teste de
Bonferroni.
Fonte: HC-FMUSP
Período: Outubro/10 a Outubro/13
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DOSAGEM DE CORTISOL
Quanto à dosagem de cortisol, observamos que os níveis deste

hormônio durante o dia foram mais altos em ambos os grupos quando
comparados com os níveis noturnos (p<0,0001). Pacientes com PE
apresentam níveis reduzidos de cortisol em ambos os períodos quando
comparados aos respectivos grupos controle (Figura 8).

Figura 8 - Efeito do cortisol nos diferentes grupos e períodos (dia e
noite). Dados apresentados em média  epm de um n de 12 pacientes controle e
14 com pré-eclâmpsia. Two-way ANOVA seguido de Teste de Bonferroni. * p  0,05
vs grupos controle respectivo.
Fonte: HC-FMUSP
Período: Outubro/10 a Outubro/13
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DOSAGEM DE MELATONINA
Em relação aos níveis de melatonina observamos que as pacientes

controle mantiveram o ritmo dia/noite normal (Figura 9A), porém este padrão
não foi observado nas pacientes com PE, devido a uma grande variabilidade
entre as gestantes (Figura 9A). Contudo, de modo geral, é possível observar
uma tendência de aumento na melatonina circulante nas pacientes com PE
(Figura 9B).
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Figura 9 - Influência do quadro clínico na variação diária de
melatonina em ambos os grupos de pacientes. (A) concentração de
melatonina no soro de mães saudáveis (controle) e mães com pré-eclâmpsia nos
períodos (dia/noite); dia (símbolo aberto) e noite (símbolo fechado). Cada linha que
une dia e noite representa a variação diária de cada gestante. (B) Níveis séricos de
melatonina nos grupos Controle e Pré-eclâmpsia e nos diferentes períodos
(dia/noite). Os dados estão apresentados em média  epm de um n= 12 pacientes
controle e 14 com pré-eclâmpsia. Two-way ANOVA seguido de Teste de Bonferroni.
Fonte: HC-FMUSP
Período: Outubro/10 a Outubro/13
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CORRELAÇÃO ENTRE MELATONINA E TNF
Ao analisarmos a possibilidade de correlação entre as concentrações

séricas de melatonina e TNF, observamos que existe uma tendência de
correlação positiva nas pacientes com PE (r = 0,35, p = 0,09). Contudo, ao
segregarmos as amostras dos pacientes com PE coletadas durante o dia e
durante a noite, observamos correlação positiva significativa entre o TNF e a
melatonina (r = 0,65; p = 0,02) durante o dia. Nas amostras coletadas
durante a noite as correlações entre os dois parâmetros foram nulas em
ambos os grupos, controle e PE (Figura 10).
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Figura 10 - Correlação entre os níveis de Melatonina e TNF em
pacientes controle e com pré-eclâmpsia (PE) nos respectivos períodos
(dia/noite). A,C e E: controles. B, D e F: pacientes PE. C e D: controles e
pacientes PE durante o dia. E e F: controles e pacientes PE durante a
noite. Os dados foram analisados utilizando-se o coeficiente de correlação de
Pearson. * p < 0,05 (p = 0,02).
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CORRELAÇÃO ENTRE MELATONINA E IL-8
Ao analisarmos as correlações entre os níveis de melatonina e da

citocina IL-8, observamos uma correlação muito similar àquela observada
com TNF. Constatamos tendência de correlação positiva nos pacientes com
PE (r = 0,32, p = 0,12) (Figura 11A). Contudo, ao segregarmos as amostras
dos pacientes com PE coletadas durante o dia e durante a noite,
observamos correlação positiva significativa entre o IL-8 e a melatonina
(r = 0,72; p = 0,01) durante o dia (Figura 11D). Nas amostras coletadas
durante a noite as correlações entre os dois parâmetros foram nulas em
ambos os grupos, controle e PE (Figura 11).
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Figura 11 - Correlação entre os níveis de Melatonina e IL-8 em
pacientes controle e com pré-eclâmpsia (PE) nos respectivos períodos
(dia/noite). A,C e E: controles. B, D e F: pacientes PE. C e D: controles e
pacientes PE durante o dia. E e F: controles e pacientes PE durante a
noite. Os dados foram analisados utilizando-se o coeficiente de correlação de
Pearson. * p < 0,05 (p = 0,01)
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CORRELAÇÃO ENTRE TNF E IL-8
Ao analisarmos a possibilidade de correlação entre TNF e IL-8

podemos observar correlação positiva e significativa entre o grupo PE
(r = 0,44, p = 0,03) (Figura 12A). Porém, ao analisarmos os grupos
separadamente também observamos correlação positiva entre os níveis de
TNF e IL-8 nas pacientes com PE no período do dia (r = 0,62; p = 0,03)
(Figura 12D).
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Figura 12 - Correlação entre os níveis de IL-8 e TNF em pacientes
controle e com pré-eclâmpsia (PE) nos respectivos períodos (dia/noite).
A,C e E: controles. B, D e F: pacientes PE. C e D: controles e pacientes
PE durante o dia. E e F: controles e pacientes PE durante a noite. Os
dados foram analisados utilizando-se o coeficiente de correlação de Pearson.
* p < 0,05 (p = 0,03)
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CORRELAÇÃO ENTRE MELATONINA E CORTISOL
Ao analisarmos a correlação entre melatonina e cortisol observamos

correlação positiva entre ambos os hormônios nas pacientes controle dia
(r= 0,64, p = 0,06) (Figura 13C). Não observamos correlação significativa
entre os níveis de cortisol e TNF e nem entre cortisol e IL-8.
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Figura 13 - Correlação entre os níveis de Melatonina e Cortisol em
pacientes controle e com pré-eclâmpsia (PE) nos respectivos períodos
(dia/noite). A,C e E: controles. B, D e F: pacientes PE. C e D: controles e
pacientes PE durante o dia. E e F: controles e pacientes PE durante a
noite. Os dados foram analisados utilizando-se regressão linear simples o
coeficiente de correlação de Pearson.
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DOSAGEM DE 6-SULFATOXIMELATONINA
Por fim, quanto à dosagem de 6-sulfatoximelatonina na urina materna,

observamos que houve aumento do metabólito nas gestantes com préeclâmpsia em relação ao grupo controle (p<0,001) e nos diferentes períodos
(p=0,001), sendo este aumento significativo nos períodos entre 12-18h
(bloco 1), entre 18-24h (bloco 2) e entre 24-06h (bloco 3) (Figura 14).



Figura 14 - Excreção de 6-SMT em ambos os grupos de acordo com
os diferentes blocos de horários (bloco 1: 12-18h, bloco 2: 18-24h,
bloco 3: 24-06h, bloco 4: 06-12h). Os dados estão apresentados em média 
epm de um n= 12 pacientes controle e 14 com pré-eclâmpsia. Os valores de 6-sMT
foram normalizados utilizando valores de creatinina na urina (mg/dL). Two-way
ANOVA seguido de Teste de Bonferroni. * p < 0,05 vs grupo controle respectivo
Fonte: HC-FMUSP
Período: Outubro/10 a Outubro/13
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DISCUSSÃO

A pré-eclâmpsia apresenta etiologia desconhecida, porém há várias
teorias etiopatogênicas propostas na literatura. Estudos recentes mostraram
que a doença está associada com placentação anormal, disfunção endotelial
e resposta inflamatória excessiva (Sakai; Saito, 2003). Alguns autores
sugerem que a hipóxia placentária amplifica a liberação de mediadores
inflamatórios na circulação materna, levando ao dano endotelial e
desenvolvimento do quadro (Redman et al., 1999). Embora não haja uma
inflamação sistêmica na gestação, citocinas são encontradas no plasma
materno. Sabe-se que o início da gestação normal é caracterizada por
resposta inflamatória local (placentária) levando a um aumento de citocinas
pró-inflamatórias na circulação materna. Assim, um crescente número de
evidências afirma que na pré-eclâmpsia há uma resposta inflamatória
sistêmica materna exagerada (Vitoratos et al., 2010) que ativa a imunidade
inata e adaptativa e pode ter importante papel na patogênese da doença
(Szarka et al., 2010; Molvarec et al., 2011).
No presente trabalho avaliamos a concentração sérica de uma série
de citocinas pró e anti-inflamatórias. Não detectamos a presença das
citocinas IL-6, IL-1β, IL-10, IL-12p40, IL-17 nas amostras das gestantes
controle ou PE. Além disso, não houve alteração na produção de IL-4 entre
os grupos experimentais e 5 gestantes com PE apresentaram valores
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mensuráveis de VEGF. Além disso, foi constatada uma tendência de
aumento na citocina IFN- ƴ e aumento significativo na produção de TNF e IL8 (CXCL8) nas pacientes com PE (tanto de dia quanto de noite) condizentes
com dados anteriores descritos na literatura (Szarka et al., 2010; Vitoratos et
al., 2010; Kronborg et al., 2011; Peraçoli et al., 2011).

6.1

EFEITO SOBRE CITOCINAS
O modelo de regulação do sistema imunológico na gestação saudável

baseia-se em uma mudança da resposta imune materna Th1 em direção à
resposta Th2. Na pré-eclâmpsia acredita-se que há uma predominância de
resposta Th1 e ,neste contexto, IFN- ƴ é um efetivo ativador de macrófagos
que direciona este padrão de resposta (Akdis et al., 2011). Assim, na PE,
como a resposta Th1 não é suprimida, a produção de IFN-γ continua
normalmente

(Laresgoiti-Servitje

et

al.,

2010).

Estudo

de

Saito

e

colaboradores (1999) observou aumento dos níveis de IL-2, IFN-γ e TNF por
células sanguíneas mononucleares periféricas em pacientes com préeclâmpsia (Saito et al., 1999). Contudo, outro estudo não encontrou valores
significativos de IFN-γ ao comparar mulheres com PE, cuja idade
gestacional variou entre 29-40 semanas, com gestantes normais com idade
gestacional entre 29-37 semanas (Jonsson et al., 2006). Estudo longitudinal
avaliando IFN-ƴ não observou valores significativos nas diferentes idades
gestacionais avaliadas (Kronborg et al., 2011). Entretanto, estudos com três
grupos de pacientes (mulheres saudáveis, gestantes normais e com PE)
observaram valores significativos desta citocina associando-a a uma
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resposta inflamatória excessiva que estaria presente na PE (Szarka et al.,
2010; Molvarec et al., 2011). Além disso, sabe-se que perfis Th1 e Th2
podem estar associados a perfis de ativação de macrófagos M1 e M2. Nesse
contexto, podemos citar novamente estudo de Medeiros et al. (2014) que
observou que gestantes com PE apresentam perfil de ativação de monócitos
com produção de grandes quantidades de citocinas pró-inflamatórias e
predominância de resposta clássica de ativação de macrófagos (M1). Sabese que esses macrófagos podem ser ativados por diversas substâncias,
dentre elas IFN- γ e TNF, avaliadas em nosso estudo, que induzem a
atividade de outras células imunocompetentes como linfócitos T e B
(Boyman et al., 2007).
Nossos dados mostram que há tendência de aumento de IFN-ƴ em
pacientes com pré-eclâmpsia quando comparadas com o grupo controle.
Como esta diferença não foi significativa devido à grande variabilidade
dentro do grupo PE, o papel do IFN-ƴ permanece em aberto. O IFN-ƴ é uma
citocina direcionadora de respostas Th1 sendo sua produção inibida por
moduladores Th2, portanto é possível que o próprio balanço entre estas
respostas esteja envolvido com esta variabilidade.
Em relação ao TNF, nossos dados confirmam o previamente
observado na literatura, mostrando que as gestantes que apresentam o
quadro clínico de PE possuem significativo aumento na produção de TNF
em comparação ao grupo controle. Estudo comparativo entre gestantes
normais e com PE mostrou que os níveis de TNF antes do parto estão
alterados. Após o parto, estes níveis foram significativamente mais altos em
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mulheres com PE quando comparadas com gestantes normotensas
(Vitoratos et al., 2010). Além disso, Kronborg et al. (2011), avaliando os
níveis de diversas citocinas em estudo longitudinal, encontraram aumento de
TNF entre 26 e 29 semanas em gestantes com PE, com diminuição entre 30
e 35 semanas. Molvarec et al. (2011) dosaram TNF em mulheres normais,
gestantes e com PE, com idade gestacional entre 36 e 39 semanas, e
também encontraram diferença significativa entre os grupos, com valores de
TNF semelhantes aos obtidos em nosso estudo. Peraçoli et al. (2006)
realizaram estudo com mulheres não-grávidas normotensas, e grávidas
normotensas, com hipertensão gestacional e PE, com idade gestacional
entre 24-41 semanas, e observaram altos níveis de TNF e ácido úrico nas
gestantes com PE quando comparadas com as que tinham apenas
hipertensão gestacional.
A IL-8 é uma citocina produzida por uma enorme variedade de células
(monócitos, linfócitos, células do endotélio ou epitélio, fibroblastos) em
resposta a diferentes estímulos como LPS e a outras citocinas (TNF, IL1α e
). É um importante mediador da resposta imune inata que tem duas
funções principais: induz a quimiotaxia das células alvo, principalmente
neutrófilos, mas também outros granulócitos levando-os a migrar para o local
da infecção. A regulação da transcrição de IL-8 parece depender do
estímulo, do tipo de receptor e de célula . Em monócitos humanos e células
epiteliais brônquicas, TNF e LPS ativam MAP quinases JNK, ERK e p38.
JNK por sua vez ativa a transcrição do fator NF-B, que induz IL-8 e a
atividade do promotor que transcreve essa citocina (Akdis et al., 2011).
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Nossos dados mostram que há aumento dos níveis desta citocina em
gestantes com pré-eclâmpsia, tanto de dia quanto de noite; em concordância
com diversos outros estudos que avaliaram gestantes com diversos graus de
severidade da doença (Kauma et al., 2002; Szarka et al., 2010; Molvarec et
al., 2011; Pinheiro et al., 2013). Tais estudos também observaram uma
produção aumentada desta citocina por células mononucleres do sangue
periférico em casos de PE (Leik et al., 2004; Shah et al., 2007) o que poderia
atrair mais neutrófilos. Essas células poderiam aderir ao endotélio,
infiltrando-se na camada íntima, gerando inflamação e liberação de espécies
reativas de oxigênio, mieloperoxidades, metaloproteinase 8 e tromboxano
(Bachawaty et al., 2010). Assim, é possível que esta citocina tenha relação
com a severidade da doença.
Existem na literatura vários trabalhos com relação aos níveis de
VEGF durante a PE. Muitos autores sugerem que a disfunção endotelial
presente na PE, seja decorrente de um desequilíbrio entre fatores
angiogênicos de crescimento como VEGF e PlGF (Carty et al., 2008). O
VEGF é uma proteína que estimula angiogênese e vasculogênese,
responsável pela proliferação e implantação trofoblástica adequada. Sabe-se
que sua concentração sérica pode ser alta em situações de hipóxia
permitindo melhor fornecimento de oxigênio aos tecidos, porém em grandes
quantidades também pode contribuir para o desenvolvimento da doença
(Kalluli et al., 2010; Côrrea et al., 2012; Saito; Nakashima, 2013). Em uma
gestação normal, a expressão de VEGF materno encontra-se reduzida;
porém os níveis placentários também se mostraram reduzidos em gestantes
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com PE (Cooper et al., 1996). Outros estudos encontraram níveis mais altos
de VEGF em pacientes com PE (Noorbakhsh et al., 2013). Em nosso
trabalho confirmamos parcialmente estes resultados vista que nenhuma
gravida normotensa e 5 pacientes com PE apresentaram níveis elevados de
VEGF.
Acredita-se que a PE esteja associada a elevados níveis de citocinas
pró-inflamatórias, ativação de leucócitos e estresse oxidativo (de Oliveira et
al., 2010). Deste modo, nossos dados confirmam que as pacientes com PE
apresentam um perfil inflamatório mais acentuado do que as gestantes
controle.

6.2

EFEITO DA MELATONINA E DO EIXO IMUNE-PINEAL NA PRÉECLÂMPSIA
Assim, levando em conta o processo inflamatório e o contexto do eixo

imune-pineal, sabe-se que moduladores inflamatórios podem modular
positivamente a produção de melatonina tanto pela pineal como por células
imunocompetentes.
Com relação à melatonina na PE, os dados apresentados na literatura
são poucos e aparentemente contraditórios. Nossos resultados mostram
aumento da produção de melatonina em gestantes com PE durante o dia,
avaliada tanto na dosagem do hormônio no soro quanto de seu metabólito, a
6-sulfatoximelatonina, excretado na urina das pacientes. Em concordância
com nosso estudo, Tranquilli et al. (2004) observaram que níveis de
melatonina são significativamente maiores em gestações com PE quando
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comparadas com gestantes normotensas. Todas as gestantes teriam perda
de ritmo de melatonina e perda do ritmo de pressão arterial. Vale comentar
que a melatonina também apresenta correlação com o mecanismo de
regulação cardiovascular (Tranquilli et al., 2004). Nesse contexto, podemos
citar o trabalho de Tamura et al. (2009) que mostrou o efeito da melatonina
como moduladora vascular, inibindo a produção de NO de células
endoteliais e, deste modo, modulando positivamente a contratilidade da
aorta. Sabe-se que o NO apresenta função vasodilatadora, participando do
controle vascular e dos processos de defesa do organismo. Deste modo, um
efeito vascular da melatonina aumentando a contratilidade do vaso pode
estar associado com o aumento da pressão arterial associada à PE.
Contudo, após o parto, enquanto mulheres normotensas recuperariam
ambos os ritmos, aquelas com PE recuperariam apenas o ritmo de pressão
arterial e não o de melatonina. Assim, seu ritmo estaria ausente durante e
após a gestação (Tranquilli et al., 2004).
Já Nakamura et al. (2001) observaram, por exemplo, que pacientes
com PE grave apresentam níveis séricos noturnos de melatonina
significativamente mais baixos que em indivíduos com PE leve ou gestantes
normais após 32 semanas. Os níveis de melatonina no soro materno
apresentam um ritmo diário e aumentariam até o final da gestação. Assim,
uma aparente diminuição desses níveis na PE grave sugere envolvimento da
melatonina na patogênese da doença.
Por fim, Kivela (1991) observou correlação positiva entre os níveis de
melatonina e a semana de gestação com aumento da concentração desse
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hormônio durante o terceiro trimestre comparado com o primeiro e segundo,
e com pacientes não grávidas. Nossos resultados corroboram as pesquisas
anteriores que mostram um diminuição na produção de melatonina em
gestantes com PE, pois constatamos aumento deste hormônio durante o dia
tanto

na

dosagem

no

soro

quanto

na

de

seu

metabólito,

a

6-sulfatoximelatonina, excretado na urina das pacientes.
A medida de 6-SMT é amplamente utilizada como uma medida não
invasiva da secreção de melatonina e está altamente correlacionada com a
melatonina plasmática (Markus et al., 2010). Além disso, a análise das
dosagens de 6-SMT na urina mostra que ambos os grupos apresentam
ritmo, entretanto o valor excretado durante o dia foi maior no grupo PE que
no CO, o que está de acordo com os dados obtidos na dosagem plasmática
de melatonina.
Deste modo, com relação à produção de melatonina, mostramos que
o aumento na produção deste hormônio é mais evidente durante o dia do
que durante a noite. Em estudos realizados com pineais em cultura
(Fernandes et al., 2006) e avaliando mães que apresentaram mastite após o
parto, foi observada uma diminuição na produção de melatonina pela pineal
e uma correlação inversa entre a produção deste hormônio e os níveis de
TNF medidos no colostro (Pontes et al., 2006). Por outro lado, dados
recentes mostram que o TNF pode induzir a produção de melatonina por
células imunocompetentes (Muxel et al., 2012; Pires-Lapa et al., 2013).
Nossos dados mostram uma correlação positiva entre o aumento de
produção de melatonina e de TNF no grupo pré-eclâmpsia durante o dia,
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mas não durante a noite. Tomando estes dados em conjunto, podemos
sugerir que o aumento de TNF circulante esteja exercendo sua ação
imunomodulatória sobre os dois braços do sistema melatonérgico.
Podemos hipotetizar que o TNF esteja aumentando a produção de
melatonina por células imunocompetentes, o que estaria levando a uma
maior concentração sérica deste hormônio durante o dia nas pacientes com
PE. Durante a noite, quando naturalmente ocorre o aumento da
concentração circulante deste hormônio devido ao aumento da produção
circadiana de melatonina pela pineal, este efeito ficaria atenuado. Isto
porque, é possível que ocorra uma compensação entre um aumento da
produção de melatonina pelas células imunocompetentes e uma diminuição
da produção de melatonina pela pineal, ambos efeitos mediados pela ação
do TNF. Como no grupo controle não haveria o efeito inibitório do TNF sobre
a glândula pineal, a produção de melatonina aumenta normalmente durante
a noite de modo que não é mais possível observar a diferença com relação
ao grupo PE.
No contexto da resposta inflamatória, a rápida ativação da via NF-B
é essencial para uma resposta imune eficiente (Sun et al., 1993). Vale
ressaltar que sua ativação por fatores pró-inflamatórios como TNF e LPS
bloqueia (Fernandes et al., 2006; da Silveira Cruz-Machado et al., 2010),
enquanto a inibição dessa via por corticosterona potencia a síntese de
melatonina induzida por noradrenalina em glândulas pineais de rato em
cultura (Ferreira et al., 2005). Entretanto, dados recentes demonstraram que
ativação da via NF-kB em células imunocompetentes induz um efeito
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contrário ao que foi visto em glândulas pineais. Observou-se que fatores
responsáveis pela ativação da via NF-kB, como LPS e Zimosan induzem a
síntese de melatonina por estas células. Desde modo, ao considerarmos a
ativação da via NF-kB por TNF, e levando em consideração que a ativação
dessa via é fundamental para a síntese de melatonina por células
imunocompetentes (Muxel et al., 2012; Pires-Lapa et al., 2013), podemos
sugerir a hipótese de que a o TNF circulante detectado poderia levar à
ativação dessas células e, consequentemente, à produção de melatonina
observada na fase de claro (Pontes et al., 2006) quando a produção pineal
está inibida pela luz.
Assim, observamos que existe uma correlação positiva significativa
entre os níveis de TNF e melatonina e entre os níveis de melatonina e IL-8,
nas pacientes do grupo pré-eclâmpsia dia. Além disso, ao correlacionarmos
estas duas citocinas observamos correlação positiva significativa nas
pacientes do grupo PE, e ao segregarmos os períodos o mesmo se verifica
nas pacientes PE dia. Estes dados abrem duas possibilidades: que a IL-8
esteja afetando diretamente a produção de melatonina ou que TNF esteja
afetando tanto a produção de melatonina quanto a de IL-8.
Dados relacionando melatonina e TNF foram descritos anteriormente
(Pontes et al., 2006; 2007). Em relação à IL-8, estudos anteriores mostram
que, em modelo de edema pulmonar, os níveis de melatonina diminuem os
desta citocina. Acredita-se que devido a seu efeito antioxidante, a
melatonina diminui o edema, melhora a oxigenação e o estresse oxidativo
por diminuir os níveis de citocinas pró-inflamatórias, dentre elas a IL-8 (Ming
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et al., 2013). Outro estudo, avaliando estresse oxidativo em neonatos póscirurgia, observou que a administração de melatonina diminuía os níveis ne
IL-8 nestes casos (Gitto et al., 2004).
Contudo existem dados que correlacionam IL-8 com TNF (Akdis et al.,
2011). Assim, ao correlacionarmos estas citocinas podemos inferir que no
quadro de PE existe um sistema de retroalimentação entre ambas que leva
ao aumento observado nas pacientes com PE. Estudos que avaliem o efeito
da IL-8 sobre a produção de melatonina pela pineal e células
imunocompetentes precisam ser realizados para a determinação causal
entre esta citocina e a produção deste hormônio.
Como mencionado anteriormente, no contexto do eixo imune-pineal,
glicocorticóides e IFN- ƴ podem estimular a produção de melatonina
(Ferreira et al., 2005; Fernandes et al., 2009).
Cortisol é o principal glicocorticóide produzido pelas adrenais no
homem. Obedece a um ritmo circadiano, sendo mais elevado pela manhã e
mais baixo à noite. É um hormônio essencial na resposta ao estresse e,
consequentemente leva a um aumento da pressão arterial. Na gestação há
um

estado

de

hipercortisolismo

sustentado

por

muitos

meses

e,

normalmente, os níveis de cortisol no sangue e urina aumentam
progressivamente até o termo (Ho et al., 2007).
No presente trabalho, observamos uma diferença entre os grupos PE
e controle nos diferentes períodos com relação ao cortisol, porém sem
alteração dos valores e sem perda de ritmo. Como os valores de cortisol nas
gestantes com PE são mais baixos que no grupo CO, a hipótese de que seja
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o cortisol que está aumentando a produção de melatonina nos casos de PE
não se sustenta. Dados da literatura indicam aumento progressivo do cortisol
após a 36ª semana em gestações normais. O que, segundo os autores,
seria uma preparação do corpo para as demandas do trabalho e maturação
fetal. Entretanto, no mesmo estudo, essas concentrações estavam reduzidas
nos casos de PE de modo concordante com os nossos resultados. Acreditase que isso ocorra devido a uma queda nos níveis de ACTH maternos
secundária aos mecanismos de feedback negativo a nível hipotalâmico ou
devido à incapacidade da placenta para conduzir o eixo HPA materno (Ho et
al., 2007). De qualquer forma é sabido o efeito antagônico entre os
glicocorticóides e a via NF-κB (Lannan et al., 2012), e que este hormônio
inibe a produção de TNF. Desta forma, mesmo não tendo sido observada
correlação negativa, a diminuição dos níveis de glicocorticóides é condizente
com o aumento de TNF circulante.
Portanto, nossos resultados sugerem que a PE altera negativamente o
eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, induzindo um aumento no TNF, que
sinaliza uma resposta inflamatória aguda. Além disso, acredita-se que os
altos

níveis

de

IL-8

e

TNF

possam

configurar

um

sistema

de

retroalimentação que contribui para o desenvolvimento do quadro e ativação
do eixo-imune pineal. Portanto, este efeito pode estar associado com o
aumento da melatonina diurna na PE, induzida por TNF nas células
imunocompetentes ativadas. Diante disso, nossos dados sugerem que o
aumento de melatonina e de 6-sMT nas pacientes com PE possa ser de
origem extra-pineal.

7 Conclusões
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CONCLUSÕES

O presente estudo permitiu concluir que o estado do eixo imunepineal na PE apresentou as seguintes alterações em relação ao controle:


Houve aumento significativo dos níveis de TNF e IL-8 nas
pacientes com PE em relação ao controle, independentemente do
período do dia;



Níveis similares de IL-4 entre os grupos;



Tendência de aumento nos níveis de IFN-, e VEGF em pacientes
com PE;



Correlação positiva entre as concentrações de melatonina e TNF,
melatonina e IL-8 e IL-8 e TNF nas pacientes com PE durante o
dia;



Observou-se que os níveis de cortisol apresentam ritmo, porém
gestantes com PE apresentam níveis mais baixos que as
pacientes controle;



A melatonina apresenta níveis elevados nas pacientes com PE
durante o dia;



A 6-SMT apresenta níveis elevados em pacientes com PE,
principalmente no período das 12-18h, 18-24h e 24-06h.
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Anexo 1 - APROVAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PARA ANÁLISE DE
PROJETOS DE PESQUISA - CAPPesq



