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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Na fisiopatologia da pré-eclâmpsia (PE) há importante 

participação de mediadores inflamatórios, cujas concentrações 

encontram-se alteradas tanto na placenta como no sangue materno. 

Entretanto, o efeito da pré-eclâmpsia nos imunocomponentes do leite 

materno ainda é pouco conhecido. OBJETIVO: Investigar se a PE altera 

os níveis de citocinas no leite materno. MÉTODO: Estudo prospectivo 

longitudinal de corte transversal, envolvendo puérperas cujo parto foi 

realizado na Maternidade da Faculdade de Medicina de Botucatu – 

UNESP, em 2014-2016. Critério de inclusão: diagnóstico de PE, gestação 

única, sorologias negativas, ausência de diabetes e de corioamnionite, 

sem uso de drogas ilícitas e/ou álcool, recém-nascido sem malformação 

congênita múltipla. Critério de exclusão: não obtenção da quantidade 

necessária de colostro, diagnóstico de mastite, uso contínuo de 

medicamento pela puérpera. Foram estudadas 228 puérperas, divididas 

em 2 grupos: PE (n=114) e Normotensas (controle, n=114), pareados pela 

idade gestacional, o grupo PE foi subdividido em PE de início precoce e 

tardia. O colostro foi coletado entre 24-72 horas pós-nascimento e o leite 

maduro no final do primeiro mês. Foram dosadas as citocinas (IL-1β, IL-6, 

IL-8, IL-10, IL-12 e TNF-α) por citometria de fluxo. Teste Qui-quadrado ou 

Exato de Fisher, teste t Student ou Mann-Whitney, bem como um modelo 

linear generalizado com distribuição gama foram utilizados para analisar 

as diferenças entre grupos e as alterações dependentes do tempo. 

RESULTADOS: A maioria das puérperas teve PE tardia (≥ 34 semanas) e 

a idade gestacional média foi de 36 semanas. No colostro de mães com 

PE foram detectados níveis aumentados de IL-1 e IL-6, e menores níveis 

de IL-12 em comparação ao grupo controle. Alterações ocorreram durante 

a lactação e menores níveis e IL-6 e IL-8 foram encontrados no leite 

maduro de mães com PE. A PE de início precoce associou-se a valores 

aumentados de IL-6 no colostro e no leite maduro. CONCLUSÃO: A pré-



eclâmpsia está associada com aumento dos níveis de citocinas 

inflamatórias no colostro e menores níveis de IL-6 e IL-8 no leite maduro. 

Os níveis de IL-6 no leite materno são maiores na pré-eclampsia precoce 

em comparação à tardia.  

Palavras-chave: Pré-eclâmpsia, inflamação, citocinas, leite materno, 
colostro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

INTRODUCTION: IInflammatory mediators have an important role In the 

pathophysiology of preeclampsia (PE), and increased levels of these 

mediators have been found in the placenta and maternal circulation. 

However, the effect of preeclampsia on immune-components of breast milk 

is still unknown. OBJECTIVE: To investigate whether PE affects breast milk 

cytokines levels. METHOD: Prospective longitudinal cross-sectional study 

involving nursing mothers whith childbirth at Maternity of the Botucatu 

Medical School - UNESP, during 2014-2016. Inclusion criteria: diagnosis of 

PE, single gestation, negative serologies, no history of diabetes, 

chorioamnionitis, drug use or alcohol consumption, and newborn without 

multiple congenital anomalies. Exclusion criteria: Insufficient volume of 

colostrum, mastitis, continuous use of medication by the mother. A total of 

228 mothers were included and divided into 2 groups: PE (n = 114) and 

Normotensive (control, n = 114). Groups were matched by gestational age 

and PE was further divided into early and late PE. Colostrum was collected 

between 24-72 hours postpartum and mature milk at the end of the first 

month. IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 and TNF-α were measured by flow 

cytometry. Chi-square or Fisher's Exact test, Student t-test or Mann-

Whitney, and a general linear model with Gama distribution were used to 

analyse diffrences between groups and changes dependet on time. 

RESULTS: Most preeclamptic women had late onset PE (≥ 34 weeks) and 

the mean gestational age was 36 weeks. In colostrum of PE mothers the 

levels of IL-1 and IL-6 were significantly increased, whereas IL-12 was 

decreased, compared to control group. Changes occured during lactation 

and  lower concentrations of IL-6 and IL-8 were found in mature milk of PE 

mothers. Early-onset PE was associated with increased IL-6 values in 

colostrum and mature milk. CONCLUSION: Preeclampsia was associated 

with higher levels of pro-nflammatory cytokines in colostrum and lower 



levels of IL-6 and IL-8 in mature milk. The levels of IL-6 in breast milk are 

increased in early onset PE. 

Key-words: Preeclampsia, inflammation, cytokines, breast milk, colostrum. 
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1. Pré-eclâmpsia 

 A síndrome hipertensiva da gestação (SHG) é a principal 

complicação médica da gestação e importante causa de morbidade 

materna, fetal e neonatal (Ananth e Vintzelios, 2006; Rugolo et al, 2012). 

 De acordo com National High Blood Pressure Education Program 

Working Group on High Blood Pressure in Pregnancy (2001), a SHG é 

definida pelos valores de pressão arterial ≥ 140/90 mmHg obtidos em 2 

aferições com intervalo de pelo menos 4 horas e é classificada em quatro 

categorias: hipertensão arterial crônica (diagnosticada antes ou durante 

as primeiras 20 semanas de gestação, ou persistente por 12 semanas 

após o parto); hipertensão gestacional (detectada após 20 semanas de 

gestação, sem proteinúria); pré-eclâmpsia (PE) quando a hipertensão 

arterial é diagnosticada após 20 semanas de gestação e associada com 

proteinúria (> 300mg em  urina de 24 horas) em mulheres previamente 

normotensas; e PE sobreposta à hipertensão arterial crônica (quando a 

proteinúria é diagnosticada em mulheres previamente hipertensas).  

Especial atenção tem sido dada à pré-eclâmpsia, por ser a 

manifestação mais frequente da SHG e também por se associar aos 

piores resultados maternos e perinatais. Entretanto, Ferrazzani e 

colaboradores (2011), avaliaram os resultados neonatais nas 4 

categorias da SHG em comparação a um grupo controle (normotensas) e 

documentaram maiores taxas de prematuridade, baixo peso ao nascer e 

recém-nascidos pequenos para a idade gestacional, bem como piores 

condições de vitalidade ao nascer e maior tempo de internação nos 

recém-nascidos de mães hipertensas, independente da classificação da 

síndrome hipertensiva materna.  

  Estudo recente no Japão, com uma ampla coorte de base 

populacional, mostrou que a pré-eclâmpsia teve maior impacto na 
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mortalidade neonatal de prematuros de muito baixo peso do que a 

corioamnionite clínica (Tokumasu et al, 2016).  Entretanto, ainda precisa 

ser melhor elucidado qual o papel da doença hipertensiva materna e da 

prematuridade no prognóstico fetal (Daglar et al, 2016).  

 Dada a variabilidade nos resutados da literatura sobre as 

repercussões da pré-eclâmpsia na mãe e no concepto, em 2013, visando 

uniformizar a terminologia e facilitar a comparação dos resultados entre 

os estudos a Sociedade Internacional para Estudo da Hipertensão na 

Gravidez propôs um Consenso com novas definições da pré-eclâmpsia, 

sendo considerada pré-eclâmpsia grave quando a pressão sistólica for > 

160 ou a diastólica > 110 mmHg, independente do valor da proteinúria. A 

presença de Síndrome HELLP é critério de gravidade e a pré-eclâmpsia 

deve ser definida como de início precoce quando manifesta antes de 34 

semanas de gestação (Tranquilli, 2013).  Assim, nos últimos anos, tanto 

na prática clínica como nas pesquisas, a pré-eclâmpsia tem sido 

classificada conforme o tempo de início da doença: precoce (< 34 

semanas de gestação) e tardia (a partir de 34 semanas), sendo essas 

formas da doença consideradas como duas entidades distintas, com 

diferentes mecanismos fisiopatológicos e manifestações heterogêneas 

(Daglar et al, 2016; Khodzhaeva et al, 2016; Liang et al, 2016). 

 Em estudo com placentas de gestantes com pré-eclâmpsia foram 

comparadas as alterações histológicas, as concentrações de citocinas e 

de fatores angiogênicos na pré-eclâmpsia precoce, tardia e em gestantes 

normotensas. Alterações mais intensas foram detectadas na pré-

eclâmpsia precoce, sugerindo maior comprometimento placentário nessa 

forma da doença e piores repercussões fetais, com maior grau de 

restrição do crescimento fetal e maior morbimortalidade fetal e neonatal 

(Ni et al, 2016; Weel et al, 2016).   
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 A etiologia da pré-eclâmpsia não é conhecida e sua fisiopatologia 

ainda não está totalmente esclarecida, sendo sugerido que fatores 

genéticos, imunológicos, inflamatórios e ambientais estejam envolvidos 

(Shah & Khalil, 2015). Polimorfismos genéticos e resposta imune materna 

alterada podem comprometer o remodelamento das arteríolas 

espiraladas e prejudicar a invasão do citotrofoblasto na decídua, 

causando inadequada perfusão uteroplacentária com áreas de 

isquemia/hipóxia na placenta. A isquemia/hipóxia placentária associa-se 

com a liberação de vários fatores vasoativos, em especial as citocinas 

pró-inflamatórias, mas também fatores anti-angiogênicos e espécies 

reativas de oxigênio que culminam na lesão e disfunção endotelial, com 

aumento da resistência vascular, hipertensão e manifestações sistêmicas 

maternas. Assim, a inadequada placentação é considerada o evento 

desencadeante da pré-eclâmpsia (Raghupathy, 2013; Shah e Khalil, 

2015).       

 Há que se considerar que a placentação normal envolve 

mecanismos imune/inflamatórios que causam uma leve resposta 

inflamatória decidual e promovem a infiltração das arteríolas espiraladas; 

enquanto que na pré-eclâmpsia essa resposta inflamatória é exacerbada 

propiciando intensa resposta inflamatória sistêmica materna associada à 

disfunção endotelial e ativação leucocitária (Shah e Khalil, 2015).  Assim, 

a pré-eclâmpsia pode ser considerada uma doença de dois estágios: 

inicia-se com os eventos placentários que são silenciosos, seguindo-se 

excessiva resposta inflamatória e desequilibrio angiogênico que 

promovem disfunção endotelial generalizada, responsável pelas 

manifestações sistêmicas (Ramma e Ahmed, 2011; Verdonk te al, 2015; 

Saleh et al, 2016).  

 Estudos recentes têm enfatizado a importânia do desbalanço 

imune na pré-eclâmpsia, caracterizado como predomínio do perfil Th1, 

com aumento das células T pró-inflamatórias e diminuição das células T 
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regulatórias, propiciando uma condição de inflamação crônica na 

gestante (Ferguson et al, 2016; Harmon et al, 2016).  

O aumento de citocinas pró-inflamatórias na pré-eclâmpsia tem 

sido documentado não apenas na circulação materna, mas também em 

sangue de cordão umbilical, embora o significado dessas alterações na 

morbidade neonatal dos recém-nascidos de mães com pré-eclâmpsia 

ainda não esteja estabelecido (Tosun et al, 2010; Catarino et al, 2012). 

 

 

2. Leite materno 

 

2.1. Benefícios 

 

 Já está bem documentado na literatura que a nutrição no início da 

vida tem importantes repercussões no longo prazo, e que o leite materno 

é o alimento ideal para o todos os recém-nascidos (WHO, 2011), com 

base em suas propriedades imunológicas; seu papel na maturação 

gastrointestinal, na formação do vínculo mãe-filho, no melhor prognóstico 

de crescimento e desenvolvimento, bem como pelos benefícios 

maternos, incluindo prevenção de câncer e de diabetes (Gregory, 2013; 

Underwood, 2013; Gibertoni et al, 2015; Victora et al, 2016). 

 

 Além de propiciar imunoproteção passiva, o leite materno fornece 

vários imunonutrientes e fatores de crescimento, que melhoram a 

barreira intestinal e a função imune do recém-nascido, com a diminuição 

da permeabilidade a macromoléculas, redução da translocação 

bacteriana e da captação de endotoxinas (Tackoen, 2012). Vários 

estudos mostram menor incidência de doenças neonatais graves como 

enterocolite necrosante e infecção/sepse (Chapman, 2013; Patel et al, 

2013), bem como benefícios no médio e longo prazo, incluindo melhor 

crescimento e desenvolvimento nos primeiros anos de vida (Vohr et al, 



18 

2006; Vohr et al, 2007; Edmond et al, 2008), melhor desempenho 

cognitivo na idade escolar (Ribas-Fitó et al, 2007) e menor risco de 

síndrome metabólica na vida adulta (Owen et al, 2011). 

 

Estudos recentes permitem aprofundar a interpretação dos 

benefícios do leite materno, sugerindo a existência de um eixo entero-

mamário, no qual células dendríticas intestinais captam bactérias do 

lúmen e transportam para os folículos linfóides intestinais estimulando as 

células T e B. A seguir, as células dendriticas e os linfócitos entram na 

circulação materna e através da interação com receptores são captadas 

pela glândula mamária e fazem parte da composição do leite materno. 

Desse modo, o leite materno estimula o desenvolvimento imune do 

recém-nascido de forma específica, conforme o microbioma materno 

(Victora et al, 2016). 

  

 

2.2. Fases da lactação 

 

A lactação é constituída por três fases. O primeiro fluido produzido 

por mães após o parto é o colostro, que é diferente em volume, 

aparência e composição. O colostro, produzido em pequenas 

quantidades nos primeiros cinco dias após o parto, é rico em 

componentes imunológicos, lactoferrina, leucócitos, fatores de 

crescimento (Castellote et al, 2011), e contém concentrações 

relativamente baixas de lactose, cálcio e potássio, enquanto que os 

níveis de sódio, cloro, magnésio são mais elevados, em comparação ao 

leite maduro (Pang & Hortmamm, 2007). 

 

A segunda fase da lactação, designada fase de transição, ocorre a 

partir do sexto dia até o final da segunda semana após o parto. Nessa 

fase, o leite ainda apresenta algumas características do colostro, porém 
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com quantidades crescentes de lactose e diminuição dos níveis de sódio 

e potássio, adequando-se às necessidades nutricionais do recém-

nascido em crescimento. A partir da segunda quinzena após o parto o 

leite materno é classificado como maduro (Henderson et al, 2008; 

Nommsen-Rivers et al, 2012).   

 

 

2.3. Imunonutrientes no leite materno 

 Dentre os agentes imunonutrientes do leite materno, destacam-se 

as citocinas, glicoproteínas solúveis, sinalizadoras da comunicação inter-

celular, que atuam de forma autócrina e parácrina, apresentam 

pleiotropismo (atuação em diferentes células) e compartilham diversas 

funções entre si. Sua atuação em rede produz uma cascata de efeitos 

envolvidos na regulação da resposta inflamatória, no desenvolvimento e 

função do sistema imune (Garofalo, 2010; Passanha, et al 2010;  Agarwal 

et al, 2011; Dangat et al, 2013; Gregory, 2013; Groer et al, 2014) 

 As citocinas mais estudadas no leite materno incluem as 

interleucinas (IL-1β, IL-6,  IL-8,  IL-10,  IL-12) e o TNFα. A maioria delas é 

sintetizada na glândula mamária e reflete a experiência imune materna 

(Passanha, et al 2010; Argawal et al, 2011; Groer et al, 2014).  

 

2.4. Composição do leite materno na pré-eclâmpsia 

 

 Alguns componentes do leite materno são provenientes da dieta e 

outros são sintetizados na glândula mamária. Dessa forma, a nutrição 

materna e o desenvolvimento da glândula mamária influenciam na 

lactogênese.  
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O desenvolvimento da glândula mamária ocorre 

predominantemente durante a gestação, sendo esse o perído de maior 

desenvolvimento do epitélio mamário. A proliferação e difereniação 

epitelial são estimuladas por hormônios e por citocinas durante a 

gestação, propiciando o desenvolvimento de uma nova linhagem epitelial: 

as células alveolares, que estão envolvidas na produção do leite (Watson 

et al, 2011).  

 

Na pré-eclâmpsia, um importante mecanismo fisiopatológico é a 

alteração da angiogênese no organismo materno e essa alteração pode 

comprometer o desenvolvimento da glândula mamária. Assim, é possível 

que a composição do leite materno seja alterada em função da pré-

eclâmpsia (Molvarec et al, 2010). 

 

Na pré-eclâmpsia foram documentadas maiores concentrações do 

ácido graxo poliinsaturado docosahexaenóico no colostro e no leite 

materno (Dangat et al, 2014). Estudo recente, in vitro, avaliou a 

composição metabólica do leite materno na pre-eclâmpsia e não mostrou 

diferença nos teores de açúcares, aminoácidos, lipídios e outros 

metabólitos no colostro, entretanto, aos 6 meses de lactação foram 

detectados menores valores desses componentes (Dangat et al, 2016). 

 

 

2.5. Citocinas no leite materno X Pré-eclâmpsia 

 

 Citocinas são glicoproteínas solúveis, sinalizadoras da 

comunicação intercelular, atuam de forma autócrina e parácrina, 

apresentam pleiotropismo (atuação em diferentes células) e 

compartilham diversas funções entre si. Sua atuação em rede produz 

uma cascata de efeitos envolvidos na regulação da resposta inflamatória, 

no desenvolvimento e função do sistema imune (Passanha, et al 2010; 
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Garofalo, 2010; Agarwal et al, 2011; Dangat et al, 2013; Gregory, 2013; 

Groer et al, 2014). 

 

 Um aspecto pouco elucidado na pré-eclâmpsia e que desperta 

interesse é o possível efeito da inflamação sistêmica exacerbada em 

nível de glândula mamária e consequentemente na composição do leite 

materno.  

 O papel das citocinas no leite materno de puérperas com pré-

eclâmpsia ainda não está totalmente esclarecido, mas a presença de 

grande quantidade de citocinas no colostro e no leite maduro sugere a 

importância das mesmas para o adequado desenvolvimento do recém-

nascido, que apresenta graus variáveis de imaturidade estrutural e 

fisiológica nessa fase da vida (Ustundag et al, 2005; Ballard & Morrow, 

2013).   

 Apenas um estudo pequeno, investigou as concentrações de 

citocinas  no colostro e no leite maduro de 15 mulheres com pré-

eclâmpsia e 15 controles. Não foram encontradas diferenças no colostro, 

porém a quantidade de citocinas pró-inflamatórias diminuiu no leite 

maduro do grupo controle e permaneceu inalterada no grupo pré-

eclâmpsia sugerindo os autores que isso possa traduzir a a persistência 

da resposta inflamatória materna (Erbagci et al, 2005). 

 

 

3. Justificativa do estudo 

 

Até o momento, os estudos sobre a composição do leite materno 

de mães com pré-eclâmpsia ainda são escassos, com casuística 

pequena e resultados inconclusivos.  

Assim, considerando que o aleitamento materno é o padrão ouro 

na alimentação de recém-nascidos, que a composição do leite materno 
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de mães com pré-eclâmpsia ainda é pouco conhecida, foi proposta a 

realização deste estudo visando responder as seguintes questões: 

 

- A pré-eclâmpsia altera a quantidade de citocinas do leite 

materno?  

 

- Há diferença entre a pré-eclâmpsia precoce e a tardia? 

 

A hipótese do estudo é que existe diferença significativa nas 

quantidades de citocinas do colostro e leite maduro de puérperas com 

pré-eclâmpsia versus as normotensas, e as maiores alterações 

provavelmente ocorrem na pré-eclâmpsia precoce.  
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1. Introdução 

Os distúrbios hipertensivos incidem em 5-10% das gestaçõs, 

constituem a principal complicação médica gestacional e uma causa 

importante de morbidade materna, fetal e neonatal (1).  

 

A pré-eclâmpsia é a manifestação mais frequente da síndrome 

hipertensiva gestacional, correspondendo a cerca de 50% dos casos (2). 

Essa é uma doença complexa, de manifestação variável e atualmente 

definida como de início precoce quando se manifesta antes de 34 

semanas e tardia a partir a 34a semana de gestação (3).   

 

A fisiopatologia da pré-eclâmpsia não está totalmente esclarecida. 

Sabe-se que sua origem envolve mecanismos imunológios e o evento 

fundamental é a inadequada placentação entre 8-18 semanas de 

gestação, com diminuição do fluxo sanguíneo uteroplacentário e 

isquemia/hipoxia placentária. Essa condição de isquemia/hipóxia propicia 

a ocorência de estresse oxidativo, liberação de citocinas inflamatórias e 

fatores anti-angiogênicos resultando em disfunção endotelial e resposta 

inflamatória sistêmica na gestante, eventos esses responsáveis pelas 

manifestações clínicas da doença materna (4,5,6).  

 

Estudos recentes têm enfatizado a importância do desbalanço 

imune na pré-eclâmpsia, caracterizado como redomínio do perfil Th1, 

com aumento das células T pró-inflamatórias e diminuição das células T 

regulatórias, propiciando uma condição de inflamação crônica na 

gestante (7,8).   

 

O aumento de citocinas inflamatórias na pré-eclâmpsia tem sido 

documentado não apenas na circulação materna, mas também em 

sangue de cordão umbilical, embora o significado dessas alterações na 



30 

morbidade neonatal dos recém-nascidos de mães com pré-eclâmpsia 

ainda não esteja estabelecido (9,10). 

 

 Um aspecto pouco elucidado na pré-eclâmpsia e que desperta 

interesse é o possível efeito da inflamação sistêmica exacerbada em 

nível de glândula mamária e consequentemente na composição do leite 

materno. Dentre os diversos imunocomponentes do leite materno 

encontram-se os leucócitos e várias citocinas, muitas das quais são 

sintetizadas na glândula mamária e outras produzidas pelas células 

presentes no leite (11).  

 

Em algumas doenças maternas foram doumentadas diferenças no 

perfil de citocinas do leite materno, seja em mulheres asmáticas (12), bem 

como nas diabéticas (13). Especificamente em relação à pré-eclâmpsia, 

apenas um estudo pequeno, investigou as concentrações no colostro e 

no leite maduro e não encontrou diferenças no colostro, porém a 

quantidade de citocinas inflamatórias diminuiu no leite maduro do grupo 

controle e permaneceu inalterada no grupo pré-eclâmpsia (22).   

 

Considerando que o aleitamento materno é o padrão ouro na 

nutrição de todos os recém-nascidos e que estudos sobre a composição 

do leite materno na pré-eclâmpsia são escassos, com casuística 

pequena e resultados inconclusivos, foi proposta a realização deste 

estudo para responder as seguintes questões:  

 

1) A pré-eclâmpsia altera os níveis de citocinas do leite materno?   

2) Há diferença entre a pré-eclâmpsia de início precoce e tardio? 

 

O objetivo deste estudo foi investigar se a pré-eclâmpsia altera os 

níveis de citocinas no colostro e no leite maduro.   
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2. MÉTODO 

 Estudo prospectivo longitudinal de corte transversal, envolvendo 

puérperas cujo parto foi realizado na Maternidade do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP, no período de 

julho de 2014 a junho de 2016.  

 O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Instituição, e todas as participantes assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

A pesquisa teve apoio financeiro da FAPESP (Proc. 2014/12784-9). 

 

Foram estudadas as puérperas dos recém-nascidos vivos da 

Maternidade do serviço que preencheram os seguintes critérios de 

inclusão: diagnóstico de pré-eclâmpsia realizado no serviço; gestação 

única; sorologias negativas; ausência de diabetes mellitus e de 

corioamnionite; sem uso de medicamentos ou drogas ilícitas na 

gestação; recém-nascido sem malformação congênita múltipla.  

O grupo controle foi constituído por puérperas normotensas que 

prencheram os mesmos critérios de inclusão e foram rigorosamente 

pareadas pela idade gestacional. 

Foram excluídos os casos em que não foi possível obter a 

quantidade mínima necessária de colostro; presença de mastite; 

necessidade de uso contínuo de medicamento pela puérpera. 

  

 A amostra estudada correspondeu ao número máximo de 

puérperas que preencheram os critérios de inclusão e concordaram em 

participar da pesquisa.   

 As variáveis independentes do estudo incluíram: dados maternos 
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(idade, escolaridade, medidas antropométricas pré-gestacionais, 

tabagismo, paridade, intercorrências gestacionais, uso de corticóide 

antenatal, gravidade da pré-eclâmpsia e tipo de parto). Dados neonatais: 

idade gestacional (calculada pela melhor estimativa obstétrica, 

preferencialmente o ultrassom precoce, seguido pela data precisa da 

última menstruação); sexo; reanimação ao nascimento (necessidade de 

ventilação com pressão positiva); Apgar de 1º e 5o minuto de vida; 

medidas antropométricas ao nascimento; adequação do peso para a 

idade gestacional conforme a curva de crescimento intrauterino de 

Fenton (15), sendo considerado adequado quando peso entre os percentis 

10 e 90; local e tempo de internação; perda de peso nos primeiros dias e 

morbidade neonatal.  

A pré-eclâmpsia foi definida pela presença de hipertensão 

(pressão arterial ≥140/90mmHg) associada à proteinúria (> 300mg/urina 

de 24 horas), detectada após a 20ª semana em mulher previamente 

normotensa (16) e foi classificada em precoce quando sua manifestação 

ocorreu antes de 34 semanas e tardia a partir de 34 semanas de 

gestação (3).  

O desfecho de interesse foi a concnetração de interleucinas: IL-1β, 

IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, e TNFα no leite materno dos grupos: pré-

eclâmpsia versus normotensas, bem como nos sub-grupos de pré-

eclâmpsia: Precoce versus Tardia. 

  A concentração de citocinas no leite materno foi avaliada em dois 

momentos após o nascimento: primeiras 72 horas (colostro) e ao final do 

primeiro mês (leite maduro). A coleta foi realizada no período da manhã, 

no intervalo das mamadas, de acordo com as técnicas preconizadas pela 

Rede Nacional de Banco de Leite Humano 

(http://www.redeblh.fiocruz.br/).  

  

http://www.redeblh.fiocruz.br/
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 As amostras foram aliquoatadas em criotubos de 1 mL cada, e 

congeladas em temperatura de menos 80°C até o momento das 

dosagens, que foram realizadas no laboratório de Pesquisa Experimental 

(UNIPEX) do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de 

Botucatu da UNESP, pela pesquisadora junto com técnicos da UNIPEX. 

As concentrações de interleucinas (IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10 e IL-12) e 

do TNFα foram determinadas por citometria de fluxo, utilizando o 

Cytometric Bead Array (CBA) Human Inflammation kit, que quantifica as 

citocinas pelo método de ELISA modificado. A captura da proteína 

recombinante – citocinas, contida nas amostras do colostro ocorre por 

anticorpos monoclonais aderidos às partículas (beads), ou seja, a reação 

de ELISA ocorre sobre partículas sensibilizadas com anticorpos 

monoclonais específicos para cada citocina. Esse método tem boa 

sensibilidade, precisão e reprodutibilidade, com coeficientes de variação 

intra-ensaio de 2 a 10% e inter-ensaio de 4 a 13%. 

 

Na análise descritiva da amostra as variáveis contínuas foram 

apresentadas em tabelas com cálculo de média e desvio padrão ou 

mediana e percentís. Média foi utilizada para variáveis com distribuição 

simétrica e a mediana para variáveis com distribuição assimétrica; as 

variáveis categóricas foram expressas pelo número e proporção de 

eventos. O teste do Qui-quadrado ou Exato de Fisher foi empregado para 

avaliar as associações entre variáveis categórias e na análise das 

variáveis contínuas, utilizou-se o teste t de Student ou Mann-Whitney. A 

distribuição Gama foi empregada para controlar a variabilidade dos 

valores das citocinas.  

 

Na comparação entre os valores das citocinas no colostro e no leite 

maduro foi usado o teste t pareado. 
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Para avaliar o efeito de grupo (pré-eclâmpsia X normotensas) e a 

interação com o tempo (colostro X leite maduro), foi construído um 

modelo linear generalizado com distribuição Gama seguido do teste de 

comparação múltipla de Wald e ajustado para possíveis variáveis 

confundidoras detectadas na análise univariada. 

As análises foram realizadas com o Programa SAS 9.3 e nível de 

significância em 5%. 

 

3. RESULTADOS 

No período de julho de 2014 a junho de 2016, 305 puérperas 

foram selecionadas, porém 35 não foram incluídas porque não 

concordaram em participar, e 42 foram excluídas devido à não obtenção 

do volume mínimo necessário de colostro (um mL). Assim, foram 

estudadas amostras de leite materno de 228 puérperas, sendo 114 com 

pré-eclâmpsia (19% de inicio precoce e 81% tardia) e 114 normotensas 

(controle), pareadas pela idade gestacional.  

O colostro foi obtido das 228 puérperas, entretanto 50% das 

puérperas não retornaram ao final do primeiro mês, motivo pelo qual foi 

possível obter apenas 117 amostras de leite maduro (49 no grupo pré-

eclâmpsia e 68 no grupo controle).  

Dentre as 228 puérperas estudadas 99% realizaram o controle 

pré-natal, 88,5% tinham relacionamento conjugal estável e 34% eram 

primigestas, sem diferenças entre os grupos.  

 

Os principais dados maternos e gestacionais estão apresentados 

na tabela 1, onde se destaca a maior adiposidade materna e maior 

frequência de cesariana no grupo pré-eclâmpsia, enquanto que o 
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percentual de bolsa rota maior que 18 horas e de tabagismo foi mais 

elevado nas normotensas.   

 

Tabela 1. Dados maternos e gestacionais nos grupos: pré-eclâmpsia e 

normotensas 

Variáveis           Pré-eclâmpsia 

n=114 

Normotensas 

n=114 

P  

Valor 

Idade (anos)*               X ± DP 26,4 ± 7 24,4 ± 5,8 0,019 

Peso prévio (kg)*      X ± DP 75,1 ± 18,8 63,2 ± 14,2 <0,001 

Estatura (m)*              X ± DP 1,60 ± 0,06 1,60 ± 0,07 0,439 

IMC (kg/m²)*              X ± DP 29,4 ± 6,7  24,8 ± 5,3 <0,001 

Primigesta** n (%)   39 (34%) 38 (33%) 0,888 

União estável** n (%)   99 (87%) 103 (91%) 0,395 

Escolaridade > 8 anos** n (%)   77 (67%) 67 (58%) 0,217 

Procedência – Botucatu**  n (%)   42 (37%) 78 (68,5%) <0,001 

Tabagismo**                n (%)   8 (7%) 21 (18,5%) 0,017 

Bolsa rota > 18h**                              n (%)   7 (6%) 21 (19%) 0,009 

Corticóide antenatal** n (%)   15 (14%) 14 (13%) 1,000 

Restrição crescimento fetal**                         n (%)   21 (18%) 15 (13%) 0,364 

Sofrimento fetal**      n (%)   7 (6%) 7 (6%) 0,783 

Parto cesáreo**          n (%)   68 (60%) 30 (26%) 0,001 

*Teste t        **Qui-quadrado 

 

IMC = Índice de massa corporal     

 

 

A tabela 2 apresenta as principais características do nascimento, 

onde se observa que não houve diferença significativa entre os 2 grupos 

de estudo. A idade gestacional variou de 26 a 41 semanas, destacando-

se que 64% dos recém-nascidos foram de termo.   
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Tabela 2. Dados de nascimento nos grupos pré-eclâmpsia e 

normotensas 

 

Variáveis  
 Pré-eclâmpsia 

n=114 

Normotensas 

n=114 

P 

Valor 

Idade gestacional (semanas)*      X ± DP 36 ± 3 36 ± 3 0,686 

Peso nascimento (g)*                  X ± DP 2801 ± 912 2782 ± 710 0,865 

Comprimento (cm)*                  X ± DP 46,0 ± 4,6 46,5 ± 3,6 0,525 

Perímetro cefálico (cm) *           X ± DP 33,0 ± 3,0 33,0 ± 2,5 0,972 

IMC ao nascimento*                 X ± DP 12,2 ± 2,9 12,0 ± 1,7 0,570 

Pequeno para idade 

gestacional** 

n (%)   
22 (19%) 26 (23%) 0,626 

Sexo feminino**                      n (%)   51 (45%) 53 (46%) 0,894 

VPP ao nascer*** n (%)    18 (16%) 12 (10%) 0,327 

Apgar 1ominuto  ≤ 3***      n (%)    4 (3,5%) 2 (2%) 0,679 

Apgar 1ominuto  ≥ 7***            n (%)   95 (83%) 100 (88%) 0,451 

BSA ≥ 4***   n (%)   22 (19%) 13 (11%) 0,142 

CPAP em sala de parto*** n (%)    22 (19%) 14(12%) 0,202 

*Teste t        **Qui-quadrado    ***Exato de Fisher 
 
 
CPAP = Continuous positive airway pressure via nasal – pressão continua positiva de 
vias aéreas 
VPP = Ventilação com pressão positiva  
 

 
  A Tabela 3 mostra os principais dados da evolução e da 

assistência neonatal. Verifica-se nessa tabela que nos 2 grupos de 

estudo a morbidade neonatal foi baixa, e a maioria dos recém-nascidos 

permaneceu em alojamento conjunto por um periodo menor ou igual a 72 

horas.  A única diferença significativa entre os grupos foi o maior 

percentual de perda de peso nas primeiras 72 horas de vida nos filhos de 

mãe com pré-eclâmpsia (Tabela 3). 
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Tabela 3. Dados neonatais, local de internação e evolução neonatal nos 

grupos pré-eclâmpsia e normotensas 

 

Variáveis  
 Pré-eclâmpsia 

n=114 

Normotensas 

n=114 

P 

Valor 

Seio materno (1a hora de vida)** n (%)   73 (65%) 86 (75%) 0,102 

Alojamento conjunto** n (%)   76 (68%) 90 (79%) 0,082 

Unidade de Terapia Intensiva 

neonatal** 

n (%)   
19 (17%) 16 (14%) 0,713 

Síndrome Desconforto 

Respiratório** 

n (%)   
13 (11%) 7 (6%) 0,242 

Síndrome do Pulmão Úmido** n (%)   6 (5%) 3 (3%) 0,496 

Ventilação Mecânica** n (%)   8 (7%) 4 (3,5%) 0,374 

CPAP nasal** n (%)   15 (13%) 12 (10%) 0,682 

Fototerapia** n (%)   42 (38%) 36 (31%) 0,372 

Internação ≤ 72h** n (%)   69 (60%) 78 (68%) 0,268 

% perda peso/dia nas 1as 72h***    (X ± DP)                                  3 ± 1 2 ± 1 < 0,001 

*Teste t        **Qui-quadrado    ***Exato de Fisher 

 
 

Os principais resultados desse estudo estão apresentados nas 

tabelas a seguir.  

 

A tabela 4 mostra a comparação entre os níveis de citocinas no 

colostro nos dois grupos, destacando-se que na pré-eclâmpsia foram 

detectados valores significativamente mais elevados de IL-1β e IL-6 e 

menores valores de IL-12. 
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Tabela 4.  Valores médios das citocinas no colostro, nos grupos pré-

eclâmpsia e normotensas 

 

Citocinas 
Pré-eclâmpsia 

n=114 

Normotensas 

n=114 

P 

valor 

IL-1β (pg/mL) 42,7 ± 103,7 29,3 ± 40,2 

 

0,037 

IL-6 (pg/mL) 120,4 ± 203,9 

 

71,4 ± 90,2 

 

0,006 

 

IL-8 (pg/mL) 8742 ± 10668 

 

11052 ± 11225 

 

0,265 

 

IL-10 (pg/mL) 11,0 ± 14,6 

 

13,5 ± 8,0 

 

0,152 

 

IL-12 (pg/mL) 5,5 ± 5,6 

 

8,7 ± 3,7 

 

0,001 

 

TNF-α (pg/mL) 16,4 ± 20,5 18,4 ± 15,1 0,459 

 

IL= Interleucina   TNF= Tumour necrosis factor 

 

 

 No leite maduro foram detectadas menores concentrações de IL-6 

e IL-8 no grupo pré-eclâmpsia comparado ao grupo de normotensas, 

conforme mostra a Tabela 5. 
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Tabela 5.  Valores médios das citocinas no leite maduro, nos grupos pré-

eclâmpsia e normotensas 

 

 
Pré-eclâmpsia 

n= 49 

Normotensas 

n= 68 

P 

valor 

IL-1β (pg/mL) 18,7 ± 29,1 

 

30,7 ± 49,5 

 

0,1100 

IL-6 (pg/mL) 51,4 ± 129,3 

 

220,3 ± 336,2 

 

0,0003 

 

IL-8 (pg/mL) 1617 ± 3123 

 

3832 ± 4243 

 

0,0170 

IL-10 (pg/mL) 5,4 ± 13,3 

 

5,9 ± 8,4 

 

0,7481 

 

IL-12 (pg/mL) 3,9 ± 6,9 

 

1,6 ± 3,0 

 

0,0275 

 

TNF-α (pg/mL) 9,6 ± 16,0 11,9 ± 22,4 0,5473 

IL= Interleucina   TNF= Tumour necrosis factor 

 

A comparação das citocinas do leite materno em função da pré-

eclâmpsia de início precoce vesus tardio está apresentada nas tabelas 6 

e 7. Valores significativamente maiores de IL-6 tanto no colostro como no 

leite maduro foram detectados na pré-eclâmpsia de inicio precoce 

(Tabelas 6 e 7). 
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Tabela 6.  Valores médios das citocinas no colostro, na pré-eclâmpsia 

precoce e tardia 

 

 
Precoce 

 n= 22 

Tardia 

n= 92 

P 

valor 

IL-1β (pg/mL) 28,8 ± 35 

 

46,5 ± 115 

 

0,524 

 

IL-6 (pg/mL) 236 ± 375 

 

89 ± 110 

 

00,,000066 

 

IL-8 (pg/mL) 9561 ± 12385 

 

8522 ± 10253 

 

0,716 

 

IL-10 (pg/mL) 12,7 ± 209 

 

10,6 ± 12,5 

 

0,593 

 

IL-12 (pg/mL) 6,0 ± 7,2 

 

5,4  ± 5,1 

 

0,653 

 

TNF-α (pg/mL) 19,7 ± 27,2 

 

15,5 ± 18,4 

 

0,440 

 

IL= Interleucina   TNF= Tumour necrosis factor 
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Tabela 7.  Valores médios das citocinas no leite maduro, na pré-

eclâmpsia precoce e tardia 

 

 
Precoce 

 n= 22 

Tardia 

n= 92 

P 

valor 

IL-1β (pg/mL) 5,9 ± 6,9 

 

21,6 ± 31,4 

 

0,144 

 

IL-6 (pg/mL) 144 ± 281 

 

31 ± 43 

 

00,,001166 

 

IL-8 (pg/mL) 892 ± 1434 

 

1780 ± 3381 

  

0,447 

 

IL-10 (pg/mL) 1,8 ± 2,4 

 

6,2 ± 14,5 

 

0,378 

 

IL-12 (pg/mL) 1,9 ± 4 

 

4,4  ± 7,3 

 

0,326 

 

TNF-α (pg/mL) 1,0 ± 2,1 11,6 ± 17,1 0,074 

IL= Interleucina   TNF= Tumour necrosis factor 

 

A Tabela 8 mostra a análise dos níveis de citocinas no leite 

materno considerando não apenas o efeito do grupo (pré-eclâmpsia X 

normotensa), mas também a interação com o tempo (colostro X leite 

maduro), sendo as diferenças entre grupos identificadas por letras 

maiúsculas e o efeito do tempo caracterizado por letras minúsculas. 

Verifica-se nessa tabela que no grupo de puérperas normotensas os 

níveis de IL-8, IL-10 e IL-12 foram menores no leite maduro em relação 

ao colostro, enquanto que a concentração de IL-6 aumentou no leite 

maduro. Já no grupo pré-eclâmpsia os níveis da maioria das citocinas 

mantiveram-se estáveis e sem diferenças entre o colostro e leite maduro, 

apenas a IL-1β e IL-8 diminuíram com a progressão da lactação.  
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Tabela 8.  Valores médios das citocinas no colostro e no leite maduro 

dos grupos pré-eclâmpsia (PE) e normotensas (Normo) 

 

 Grupo Colostro AE*  Leite maduro AE* 

IL-1β  

(pg/mL) 

Normo 

PE 

29,3 ± 40,2  

42,7 ± 103,7  

aA 

aA 

 30,7 ± 49,5  

18,7 ± 29,1  

 

aA 

bA 

IL-6  

(pg/mL) 

 Normo 

PE 

71,45 ± 90,24  

120,45 ± 203,90  

aA 

aB 

 220,3 ± 336,2 

51,4 ± 129,3 

 

bA 

aB 

IL-8  

(pg/mL) 

Normo 

PE 

11052 ± 11224 

8742 ± 10668  

aA 

aA 

 3832 ± 4243  

1617 ± 3123 

 

bA 

bB 

IL-10  

(pg/mL) 

Normo 

PE 

13,5 ± 8,0 

11,0 ± 14,6 

aA 

aA 

 5,9 ± 8,4 

5,4 ± 13,3 

 

bA 

aA 

IL-12 

(pg/mL) 

Normo 

PE 

8,7 ± 3,7    

5,5 ± 5,6 

aA 

aB 

 1,6 ± 3,0 

3,9 ± 6,9 

bA 

aA 

 

TNF-α 

(pg/mL) 

Normo 

PE 

18,4 ± 15,1   

16,4 ± 20,5  

aA 

aA 

 11,9 ± 22,4 

9,6 ± 16,0 

aA 

aA 

AE* = análise estatística: Letras diferentes indicam diferença significativa 
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4. DISCUSSÃO  

Esse estudo mostrou que a pré-eclâmpsia altera os níveis de 

citocinas pró-inflamatórias no leite materno, bem como o perfil evolutivo 

das citocinas em função da fase de lactação. No colostro verificou-se 

aumento dos níveis de IL-1β e IL-6 foram aumentados e da IL-12 

diminuídos, enquanto que no leite maduro foram encontrados menores 

valores de IL-6 e IL-8 em comparação ao grupo controle. Ainda, na pré-

eclâmpsia os níveis de citocinas não diminuíram do colostro para o leite 

maduro, o que ocorreu no grupo de normotensas.  

Outro achado importante foi a diferença no efeito da pré-eclâmpsia 

precoce em comparação à tardia, especificamente em relação à IL-6. 

Citocinas são importantes componentes do leite materno, 

envolvidas na imunoproteção passiva, no desenvolvimento do sistema 

imune do recém-nascido, e na proteção local do trato gastrointestinal 

imaturo. Esses imunonutrientes contribuem para o crescimento e 

diferenciação de células B e produção de imunoglobulinas (17).  

Os níveis de citocinas no leite materno são bastante variáveis em 

função da idade gestacional, da fase de lactação e dos métodos de 

dosagem (19,20,21,22). Na literatura as concentrações das citocinas são, no 

geral, mais elevadas no colostro do que no leite maduro (18,17), o que foi 

também evidenciado no presente estudo no grupo de puérperas 

normotensas, porém na pré-eclâmpsia a maioria das citocinas não 

apresentou diminuição significativa de seus níveis com a progressão da 

lactação, o que pode refletir a persistência da resposta inflamatória 

sistêmica exacerbada ou alteração no sistema imune da glândula 

mamária em mulheres com pré-eclâmpsia. 

Resultado semelhante com persistência de níveis aumentados de 

citocinas pró-inflamatórias no leite maduro foi obtido no único estudo 
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encontrado na literatura que investigou o efeito da pré-eclâmpsia nos 

níveis de citocinas do leite materno. Nesse estudo foram avaliados os 

níveis de citocinas no colostro e no leite maduro de 15 puérperas que 

tiveram pré-eclâmpsia e 15 normotensas. A idade gestacional média foi 

de 34,5 semanas na pré-eclâmpsia e 39 semanas nas normotensas. Os 

valores encontrados para IL-1β, IL-8 e TNFα foram próximos aos do 

presente estudo, enquanto que os níveis de IL-6 foram menores. Os 

autores não encontraram diferenças nos níveis de citocinas do colostro 

em função da presença de pré-eclâmpsia, mas no leite maduro os níveis 

de IL-8 e TNFα foram maiores na pré-eclâmpsia (23).  

Considerando que a pré-eclâmpsia é uma doença inflamatória 

sistêmica, é possível que a resposta inflamatória ocorra também na 

glândula mamária, com aumento dos níveis de citocinas inflamatórias no 

leite materno, o que pode justificar os níveis aumentados de IL-1β e IL-6 

no colostro, detectados no presente estudo. Por outro lado, a produção 

de citocinas na glândula mamária é um processo ativo (24), e assim, a 

diminuição de IL-12 no leite de mães com pré-eclâmpsia pode traduzir 

um mecanismo de defesa para o concepto que foi exposto durante a vida 

fetal a uma condição inflamatória crônica.   

A gestação normal acarreta alterações inflamatórias no organismo 

materno com predomino do perfil Th2 da resposta imune (imunidade 

humoral), o que é importante para a manutenção da gestação, evitando a 

rejeição do feto. Na pré-eclâmpsia os mecanismos imunes estão 

alterados e predomina o perfil Th1, sendo que as celulas Th1 induzem a 

imunidade celular e propiciam uma condição inflamatória crônica com 

níveis aumentados de diversas citocinas pró-inflamatórias na circulação 

materna (25,26,27). 

A IL-12 é uma citocina pró-inflamatória envolvida na proteção contra 

doenças alergicas e no balanço entre o perfil Th1/Th2 da resposta imune. 
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Sua origem no leite materno não está totalmente estabelecida, mas 

parece ser secretada por neutróflos, linfócitos e macrófagos presentes no 

leite. Essa citocina estimula a diferenciação de linfócitos T, de células 

natural Killer e do perfil Th1, o que é importante para o equilíbrio da 

resposta imune do recém-nascido, uma vez que na vida fetal o padrão 

predominante é Th2 (28).   

Considerando que na pré-eclâmpsia o feto foi exposto ao perfil Th1, 

os níveis diminuídos de IL-12 no colostro podem ser interpretados como 

um mecanismo adaptativo no balanço Th1/Th2, uma vez que a IL-12 

induz o perfil Th 1. 

IL-1β é um mediador pró-inflamatório, envolvido na proliferação, 

diferenciação e apoptose celular. A concentração de IL-1β no colostro é 

muito variável e sua ação não está bem estabelecida, mas parece estar 

envolvida nos mecanismos de defesa do leite materno, incluindo a 

produção de Imunoglobulina A e de outras citocinas (29). Assim, seus 

níveis aumentados no colostro, evidenciados no presente estudo podem 

ser benéficos ao récem-nascido.  

A IL – 6 é uma importante citocina pró-inflamatória, que  estimula a 

resposta de fase aguda, a diferenciação das células B e produção de 

anticorpos pelas mesmas, induzindo ao perfil Th2 da resposta imune. 

Como na pré-eclâmpsia o feto foi exposto ao perfil Th1, seus níveis 

aumentados no colostro evidenciados neste estudo podem ser benéficos 

ao recém-nascido. 

Os níveis de IL-6 no leite materno diminuem com o progredir da 

lactação (22), o que foi evidenciado neste estudo.  

Outro achado interessante deste estudo foi a detecção de menores 

níveis de IL-6 e IL-8 no leite maduro de puérperas que tiveram pré-

eclâmpsia. 
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Como a IL- 6 e IL-8 são produzidas na glândula mámaria e têm 

importante papel na cascata inflamatória, pode-se supor que os menores 

níveis detectados no leite maduro de puérperas que tiveram pré-

eclâmpsia possam traduzir adaptações persistentes no organismo 

materno visando a proteção do recém-nascido, de modo a minimizar 

exposição a mediadores inflamatórios. Por outro lado, sabe-se que a IL-8 

tem papel trófico na mucosa intestinal do recém-nascido e nesse sentido 

os menores valores no leite de mães com pré-eclâmpsia poderiam 

traduzir menor proteção ao trato gastrointestinal desses recém-nascidos 

(24).  

Na literatura são descritos menores níveis de IL-6 no leite de mães 

de prematuros em comparação ao termo (18,30,20,31) e diminuição dos 

valores de IL-6 com o progredir da lactação (22). Quanto à IL-8, os níveis 

no leite materno são muito variáveis, com maiores valores em mães de 

prematuros, e diminuição com a progressão da lactação (24). A presença 

de mastite associa-se com aumento da IL-8 no leite materno (32).  

 Ao interpreter os resultados do presente estudo há que se 

considerar que a amostra foi constituída predominantemente de 

puérperas com pré-eclâmpsia tardia, na qual as alterações são menos 

intensas, o que pode ter possibilitado as adaptações no organismo 

materno no sentido de “adequar o leite ao recém-nascido”. Tanto que ao 

comparar a pré-eclâmpsia precoce com a tardia verificou-se que na 

primeira os níveis de IL-6 foram significativamente maiores no colostro e 

leite maduro, o que sugere que nessa forma da doença não foi possível a 

adaptação da glândula mamária.  

Este estudo tem algumas limitações, pois não foram avaliados os 

níveis séricos de citocinas nas puérperas para aprofundar a interpretação 

dos resultados; a taxa de absenteísmo na avaliação do final do primeiro 

mês foi elevada, reduzindo o número de amostras de leite maduro, o que 
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limita a interpretação dos reultados da comparação entre grupos e 

momentos; e ainda, houve baixo percentual de pré-eclâmpsia precoce 

nessa amostra. Entretanto o tamanho amostral, especialmente para o 

colostro, pode ser considerado satisfatório em comparação aos estudos 

da literatura, o que aliado ao rigoroso pareamento dos grupos permitiu 

obter resultados significantes e trazer novos conhecimentos sobre os 

níveis de citocinas no leite materno.  

Neste estudo a hipótese aventada foi que as diferenças nos níveis 

de citocinas no colostro e no leite maduro de mães com pré-eclâmpsia 

representam um mecanismo ativo compensatório da glândula mamária, 

visando a imuno proteção do recém-nascido através do leite materno. 

Essa hipótese tem como base o conhecimento do importante 

desenvolvimento do epitélio da glândula mamária durante a gestação, 

controlado por hormônios e por uma sequência de citocinas sinaliadoras 

que promovem a diferenciação das celulas T helper para o perfil Th2 

induzindo a prolifração e diferenciação desse epitélio (33). Entretanto, 

novos estudos devem ser realizados para corroborar esses resultados e 

essa hipótese, e para aprofundar a investigação da composição do leite 

materno na pré-eclâmpsia, bem como dos mecanismos envolvidos na 

imuno-proteção do recém-nascido pelo leite materno nessa doença.   

Os resultados deste estudo permitem concluir que a pré-eclâmpsia 

está associada com aumento dos níveis de citocinas inflamatórias no 

colostro e menores níveis de IL-6 e IL-8 no leite maduro. Os níveis de IL-

6 no leite materno são maiores na pré-eclâmpsia precoce em 

comparação à tardia.  
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