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Resumo 

Objetivo: Avaliar o perfil celular e funcional da membrana amniótica de 

gestantes com diabetes mellitus gestacional (DMG) e normoglicêmicas, com o 

intuito de relacionar eventuais alterações de padrão da doença. Casuística e 

Métodos: Foram selecionadas 20 gestantes com DMG e 38 normoglicêmicas 

Controles (CTL) submetidas à cesárea eletiva. Foram coletadas amostras de 

sangue materno (SM) e do cordão umbilical (SF) para dosagem de citocinas, 

quimiocinas e adipocinas. As membranas amnióticas foram dissecadas, parte 

deste material foi congelado para estudo de expressão gênica, e o restante foi 

cultivado para avaliação de mediadores, análise de permeabilidade e análise por 

imunofluorescência. Resultados: Foram identificadas maiores concentração de 

IL-10 e leptina em SF do grupo DMG. Não foram observadas correlações entre 

os mediadores determinados nos diferentes compartimentos. Foram detectados 

níveis mais elevados de IL-6 em sobrenadante de cultura de membrana (CM) 

sem estímulo de gestantes com DMG. Na análise por imunofluorescência, 

observamos que em DMG, a expressão de TNF-A e de IL-17 foi mais intensa 

antes da cultura, do que nas CTL. As marcações de IL-10 e IL-17 também foram 

mais intensas na estimulação por LPS em amostras de DMG. A distribuição de 

TLR4 nas membranas com DMG foi mais heterogênea do que nas de CTL, mas 

não houve diferença de intensidade de fluorescência entre os grupos. Houve 

menor expressão de Claudina-4 em DMG antes da cultura. A membrana 

amniótica das gestantes DMG foi mais permeável à fluoresceína do que as de 

CTL. Conclusão: A membrana amniótica de gestantes com DMG apresentou 

perfil discretamente inflamatório e mais permeável comparado as das CTL. Não 

foi observada correlação entre os níveis de mediadores detectados nos três 

compartimentos (SM, SF e CM) 

Palavras-chave: adipocinas, citocinas, diabetes mellitus gestacional.  
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Abstract 

Objective: To evaluates the cellular and functional profile of the amniotic 

membrane of pregnant women with gestational diabetes mellitus (GDM) and 

normoglycemic patients, in order to relate possible changes in the pattern with the 

development of the disease. Casuistry and Methods: 20 pregnant women with 

GDM and 38 normoglycemic Controls (CTL) who underwent elective cesarean 

section were selected. Samples of maternal blood (SM) and umbilical cord (SF) 

were collected to measure cytokines, chemokines and adipokines. The amniotic 

membranes were dissected, part of this material was frozen for study of gene 

expression, and the rest was cultured for the evaluation of mediators, permeability 

analysis and analysis by immunofluorescence. Results: Higher concentrations of IL-

10 and leptin in SF of the GDM group were identified. No correlations were 

observed between the mediators determined in the different compartments. Higher 

levels of IL-6 were detected in membrane culture supernatant (CM) without 

stimulation of pregnant women with GDM. In the analysis by immunofluorescence, 

we observed that in GDM, the expression of TNF--A and IL-17 was more intense 

before culture, than in CTL. IL-10 and IL-17 markings were also more intense in 

LPS stimulation in GDM samples. The distribution of TLR4 in membranes with 

GDM was more heterogeneous than in those of CTL, but there was no difference in 

fluorescence intensity between the groups. There was less expression of Claudin-4 

in GDM before culture. The amniotic membrane of GDM pregnant women was 

more permeable to fluorescein than those of CTL. Conclusion: The amniotic 

membrane of pregnant women with GDM presented a slightly inflammatory and 

more permeable profile compared to those of CTL. No correlation was observed 

between the levels of mediators detected in the three compartments (SM, SF and 

CM) 

Keywords: Adipokines, Cytokines, Gestational Diabetes Mellitus. 
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A mulher durante a gestação apresenta adaptações fundamentais do 

ponto de vista anatômico, fisiológico e metabólico, que são imperativas 

para uma gravidez de sucesso. Dentre essas modificações, podemos citar 

mudança no metabolismo dos carboidratos com o intuito de garantir maior 

transporte de glicose para a placenta e para o feto (1). Nesse contexto, 

observa-se diminuição da sensibilidade à insulina na gestante que visa 

direcionar a glicose para o feto e concomitante aumento da resposta das 

células beta pancreáticas no intuito de aumentar a secreção deste hormônio 

e garantir o estado de euglicemia da grávida (2). Em certas mulheres o 

pâncreas não consegue atender de forma satisfatória a tal aumento da 

demanda por insulina e, assim, desenvolvem um quadro de disglicemia que 

caracteriza o diabetes mellitus gestacional (DMG) (3).   

No ano 2000 no Brasil, a prevalência de DMG foi estimada em 7,6% 

de acordo com os critérios diagnósticos da Organização Mundial da Saúde 

(OMS)(4). Por sua vez, considerando-se os parâmetros diagnósticos 

definidos pelo IADPSG (5), meta-análise recente mostrou prevalência de 

DMG de 10.6% na população em geral (6). Em 2013, em busca de um 

único critério diagnóstico do DMG, a OMS adotou os critérios 

estabelecidos pelo IADPSG (7). 

Segundo os critérios do IADPSG, gestantes sem diagnóstico prévio 

de diabetes e que apresentem valores de glicemia ≥ 200 mg/dL em 

qualquer horário ou glicemia de jejum ≥ 126 mg/dL recebem o diagnóstico 

de diabetes mellitus diagnosticado na gravidez. Este grupo também 

recomenda a adoção de novos pontos de corte para o diagnóstico de DMG 

no teste oral de tolerância a glicose (TOTG) de 75g. Gestantes com 

glicemia de jejum entre 92-125 mg/dL ou de 1h entre 180-199 mg/dL ou 2 

h entre 153 -199 mg/dL recebem o diagnóstico de DMG. Estes critérios 

foram baseados em estudo que incluiu 25.505 gestantes e foi concluído em 
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2008, tendo sido observada correlação positiva e linear entre níveis de 

glicemia materna e a frequência de vários desfechos adversos maternos e 

neonatais tais como pré-eclâmpsia, cesariana, hipoglicemia neonatal, 

macrossomia e elevação na concentração de peptídeo C no sangue de 

cordão umbilical (8). Os pontos de corte no TOTG 75g foram baseados 

neste estudo (HAPO), em que gestantes com um ou mais pontos (jejum ≥ 

92 mg/dL, 1 h ≥ 180 mg/dL, ou 2 h ≥ 153 mg/dL) tiveram risco 75% maior 

de terem recém-nascidos com um dos três desfechos: peso ao nascer acima 

do percentil 90, porcentagem de gordura corporal neonatal acima do 

percentil 90 ou valor do peptídeo C no cordão umbilical acima do percentil 

90 (5) 

 Um seguimento do estudo HAPO, de 2019, que avaliou 4.160 

crianças (10 a 14 anos), filhos de mães com DMG, constatou que a 

exposição intra-útero a níveis elevados de glicose foi significantemente 

associada à menor tolerância à glicose e à maior resistência à insulina (RI) 

nessas crianças (9). Feng e colaboradores avaliaram prospectivamente 

21.823 mulheres com história de DMG, e demonstraram que a 

probabilidade de desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) após 

DMG foi de 3,7% considerando 9 meses após o parto e, de 18,9% depois 

de 9 anos (10). Os fatores de risco mais importantes para essa doença são 

sobrepeso e obesidade materna, gestação com idade avançada, história 

prévia de DMG, história familiar de DMT2 e etnia (11).  

Além da RI, outra modificação fisiológica que ocorre durante a 

gestação é o desenvolvimento de resposta imune materna que tem que ser 

modulada no sentido de proteger o feto da agressão por fatores maternos, e 

por outro lado representa uma reação inflamatória branda que permite o 

sucesso gestacional. 
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Inúmeras evidencias mostram que a RI está intimamente ligada a 

inflamação, envolvendo a participação de componentes tanto da imunidade 

inata como da adaptativa neste processo. Neste cenário o tecido adiposo 

merece especial atenção. Aumentando gradualmente na gestação, observa-

se infiltração por células imunes, tais como macrófagos, células T 

regulatórias, granulócitos, dentre outras (12), que secretam adipocinas, 

citocinas e quimiocinas, e assim, influenciam o padrão da resposta imune 

materno-fetal (13). 

Por outro lado, a placenta desempenha papel crítico secretando além 

dos hormônios placentários, adipocinas, citocinas e quimiocinas. Embora 

tenha sido investigada, a produção de mediadores inflamatórios pelos 

diversos tecidos placentários ainda não está totalmente esclarecida. Benyo 

et al. (14) observaram a produção de fator de necrose tumoral-alfa (TNF-

A), interleucina (IL)-1b, mas não de IL-6 em tecido viloso placentário 

submetido a hipóxia tecidual.  Por sua vez, Keelan et al. (15) detectaram a 

produção de IL-6 e IL-8 por células epiteliais isoladas de membrana 

amniótica (MA). A secreção de adipocinas como a leptina e a resistina 

também foi identificada na membrana amniocoriônica (16). Moussa et al. 

observaram maior produção das quimiocinas tais como proteína 

inflamatória de macrófagos-1 alfa (MIP-1alfa) e IL-8 pelo tecido 

trofoblástico de gestantes HIV positivas (17). O papel da produção 

placentária de tais mediadores direcionada para o líquido amniótico ainda é 

tema de investigações (18)(19).  

A participação das adipocinas nas reações inflamatórias locais e 

sistêmicas tem sido extensivamente estudada em diversas situações clínicas 

(20). Porém, seu papel durante a gestação normal e patológica vem sendo 

objeto de análise apenas nos últimos anos (21)(22) (20).  
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A adiponectina é a proteína secretada em maior quantidade pelo 

tecido adiposo, mas também é produzida por outras células. Atua como 

anti-inflamatório e anti-hiperglicemiante (23). Reduz a produção hepática 

de glicose e aumenta a ação da insulina no fígado, resultando como efeito 

final o aumento da sensibilidade à insulina.  

A leptina participa de múltiplos eventos da resposta imune (24), 

induzindo a proliferação das células T e de citocinas de padrão inflamatório 

(Th1) e inibindo a secreção de citocinas de perfil anti-inflamatório (Th2)  

(25)(26). 

A resistina é outra adipocina com ação inflamatória e 

hiperglicemiante (27). Produzida principalmente por monócitos e 

macrófagos, é secretada em pequena quantidade por pré-adipócitos e 

adipócitos maduros humanos. Tal como a leptina, a secreção desta proteína 

aumenta em indivíduos obesos, com DMT2 ou com alterações da RI (27). 

A avaliação de resistina em gestantes com DMG tem levado a resultados 

controversos, sendo objeto de diferentes investigações (28).  

As citocinas podem atuar nas próprias células que as secretam (ação 

autócrina), nas células próximas (ação parácrina) ou, em alguns casos, em 

células distantes (ação endócrina). Existem citocinas pró-inflamatórias e 

citocinas anti-inflamatórias (29). Estudos sugerem que citocinas, em especial 

TNF-A e IL-6, apresentem efeito significante no sentido de induzir e 

modular a RI na gestante (30)(21)(22). Outras citocinas como a IL-2 e o 

IFN-G parecem atuar na RI mas os estudos ainda são controversos (31).  

Dentre os componentes da resposta inata além de células natural 

killer (NK) e monócitos, destacam-se os receptores do tipo toll (TLRs): que 

são proteínas transmembrana consideradas receptores de padrões repetidos 

ou PRRs, presentes na superfície destas células. A principal função dos 

TLR é a identificação de microorganismos por células imunes em geral. 
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Quando ativados induzem a secreção de uma variada gama de citocinas e 

quimiocinas, desempenhando um papel central na imunidade inata (32).  

A membrana amniótica é constituída por uma monocamada de 

células epiteliais, que forma uma barreira entre o feto e o ambiente uterino 

(33). Estudos in vitro mostram que as células da membrana amniótica 

podem interagir com células imunes, induzindo a secreção de mediadores e 

modulando a interação materno-fetal (34). Diferentes TLRs estão expressos 

nesta membrana e, de acordo com o estímulo, há ativação de um tipo 

específico de TLR e consequentemente ocorre a liberação de citocinas e 

quimiocinas, tais como TNF-A, IL-6, IL-8, IL-10 e IFN-G 

(35)(36)(37)(38). 

Outro receptor de interesse mais localizado nos lisossomos 

intracelulares é o P2X4, que também pode desencadear respostas 

imunológicas, por exemplo, induzir a liberação de IL-1b (39). 

A maioria dos estudos avalia as gestantes com DMG através de 

amostras sistêmicas ou de análises da face materna da placenta. A 

avaliação funcional da membrana fetal, assim como sua relação com 

mediadores sistêmicos presentes na gestante diabética poderão trazer 

grandes contribuições para o esclarecimento de mecanismos 

fisiopatológicos envolvidos, por exemplo, na macrossomia fetal, e em 

outras complicações perinatais em fetos expostos a um ambiente de 

hiperglicemia materna.  

A análise de permeabilidade da MA também permite avaliar sua 

funcionalidade. Estudo recente mostrou relação entre a ocorrência de DMG 

e a maior prevalência de candidíase vulvovaginal, ruptura prematura de 

membranas fetais (RPM), parto prematuro e corioamnionite/infecção 

puerperal (40). Estudo experimental realizado em camundongos mostrou 

que o estímulo inflamatório está associado ao aumento de permeabilidade 
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de MA (41). Esta alteração parece facilitar a entrada de micro-organismos 

pelas vias inter-celulares. É possível que distúrbios similares estejam 

envolvidos na fisiopatologia do polidrâmnio (42), que algumas vezes é 

observado em gestantes com DMG, isto é, o aumento de permeabilidade da 

MA poderia afetar o controle do fluido amniótico.  

Estas observações, tomadas em conjunto, sugerem que o DMG está 

associado a padrão de resposta inflamatória, mas ainda não está esclarecido 

como se dá este processo e quais os principais componentes envolvidos. 

Com o intuito de esclarecer estas questões nossa proposição é realizar uma 

avaliação ampla, ainda inédita na literatura, que inclua a investigação de 

soro materno e fetal e em especial, a caracterização da membrana 

amniótica. 
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2.1 Objetivo geral 

Considerando que o DMG é uma patologia de perfil inflamatório, 

nosso objetivo foi caracterizar funcionalmente a membrana amniótica de 

gestantes com DMG e de gestantes Controles (CTL), com o intuito de 

avaliar se eventuais alterações de padrão estão associadas à doença. 

 

2.2 Objetivos específico 

- Avaliar a expressão basal de quimiocinas, citocinas, adipocinas e 

receptores do tipo toll (TLRs) na membrana amniótica de gestantes com 

DMG e normoglicêmicas (Controles); 

- Avaliar a resposta inflamatória in vitro a estímulos com 

lipopolissacarídeo bacteriano (LPS) ou Resiquimod da membrana 

amniótica de gestantes com DMG e Controles;  

- Avaliar a resposta inflamatória in vitro a estímulo com LPS da membrana 

amniótica de gestantes normoglicêmicas e com DMG, após bloqueio com 

anti-TLR4;  

- Analisar as possíveis correlações entre os níveis de mediadores 

inflamatórios em sangue periférico materno e em sangue de cordão com os 

valores observados em cultura de membrana amniótica. 

-Avaliar a permeabilidade da membrana amniótica submetida à cultura de 

células com e sem estímulo inflamatório (LPS).  
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A resistência à insulina aumenta no decorrer da gravidez, sendo que 

no fim do segundo trimestre, tal aumento chega a ser de até 60% (3). Na 

gestante com DMG, com hiperglicemia clínica, ocorre além da disfunção 

insulínica, diminuição da captação de glicose estimulada pela insulina no 

músculo esquelético (exemplo de RI periférica) (3). Além de hormônios, 

outros mediadores produzidos pela placenta e/ou por tecido adiposo, 

podem estar relacionados ao desenvolvimento do DMG. 

A par destas alterações, outras modificações fisiológicas, tais como 

desenvolvimento de resposta materno-fetal e modificações do metabolismo 

lipídico também estão envolvidas na fisiopatologia do DMG. A gestante 

tem diminuição do catabolismo do tecido adiposo, aumento de colesterol, 

de trigricérides séricos (43) e do volume de tecido adiposo (44) por 

exemplo. Já em relação a resposta imune, observam-se alterações no seu 

padrão nos diferentes períodos da gestação. Assim é que na implantação e 

na indução do parto predomina um perfil inflamatório, enquanto que no 

segundo trimestre ocorre o oposto, isto é, uma resposta mais anti-

inflamatória. Os mediadores secretados por células imunes tanto 

placentárias como infiltradas no tecido adiposo podem interferir nos 

processos de sensibilidade de diversas células à insulina.  

A ativação de mecanismos de tolerância imunológica e o predomínio 

de mediadores anti-inflamatórios são essenciais para o sucesso gestacional 

(25). Este processo envolve a participação de diversas células imunes 

(como células natural killer (NK), monócitos, macrófagos, linfócitos T e 

outras) e suas subpopulações, e de grande número de mediadores (como 

citocinas, quimiocinas, adipocinas). Neste cenário especial atenção tem 

sido dada a participação de linfócitos T. Estes podem ser definidos em 

diferentes subpopulações de acordo com o padrão de citocinas que 

secretam, tais como T helper (Th)1 e Th2. As células Th1 são reconhecidas 



Análise de literatura 12 
 

por seu perfil pró-inflamatório, atuando principalmente na defesa contra 

vírus, patógenos intracelulares e células neoplásicas; enquanto que as Th2 

são potencialmente anti-inflamatórias, e desempenham papel importante na 

modulação da resposta imune induzindo a geração de anticorpos para o 

combate de organismos extracelulares. A via de ativação por Th2 está 

associada a mecanismo de tolerância imune.  

Durante a gestação, de modo geral, há predomínio de resposta anti-

inflamatória para garantir a adequada interação materno-fetal (45). Outras 

subpopulações de interesse são as de células T reguladoras (Treg), que 

estão envolvidas na manutenção da tolerância materno-fetal (46) e as de 

células Th17 secretoras de IL-17, que apresentam efeito oposto, induzindo 

à inflamação crônica e à autoimunidade (47).   

Citocinas e quimiocinas produzidas tanto por células Th1 e Th17 têm 

sido associadas a distúrbios na sinalização da insulina e a aumento RI 

(48)(49), ao passo que mediadores anti-inflamatórios como a IL-10 

secretados por outras populações imunes como as Treg tem efeito oposto 

(50). Além do papel crítico na manutenção de homeostase imunológica, as 

Treg também podem ter papel na sensibilização da insulina (51). 

A partir da década de 1990 é que se passou a associar estes dois 

processos, inflamação e RI, baseado em resultados de estudos 

experimentais. Hotamisligil et al. demonstraram que adipócitos de quatro 

modelos diferentes de roedores obesos e com diabetes, expressavam 

citocinas pró-inflamatórias, em especial o fator de necrose tumoral alfa 

(TNF-A) (52).  Estudos posteriores confirmaram este achado em humanos 

também e, demonstraram que a secreção de TNF-A no tecido adiposo 

provém principalmente de macrófagos infiltrados nesse tecido, 

corroborando a relação entre inflamação e obesidade (53).  
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A IL-6 é outra citocina que é secretada tanto por macrófagos como 

por adipócitos e que atua como mediador inflamatório (54). Conjuntamente 

com as citocinas IL-1, TNF-A, fator de crescimento tumoral beta (TGF-B) 

e interferon gama (IFN-G), são conhecidas por sua importante participação 

nas respostas inflamatórias (55). A IL-6, além da sua relação com respostas 

agudas parece ter participação importante em processos crônicos como a 

RI. A IL-6 parece atuar diretamente inibindo a transdução de sinal do 

receptor de insulina e a ação da insulina em hepatócitos (56). Em contraste 

com seu papel no fígado, acredita-se que a IL-6 seja benéfica para o 

metabolismo da glicose regulado pela insulina no músculo (57). Entretanto, 

estudo realizado com pacientes com DMT2 não mostrou esse benefício na 

musculatura esquelética (54) 

Outro mediador de interesse é o fator de crescimento endotelial 

vascular (VEGF). O VEGF-A (pertencente à família do VEGF) atua por 

meio de receptores VEGFR-1 e VEGFR-2 (58). Em DMT2 observou-se 

diminuição da sinalização do VEGF-A em artérias (59) e baixos níveis de 

VEGF em regiões isquêmicas. Assim sendo, foi sugerido que no diabetes 

estaria prejudicada a neovascularização endógena de tecidos isquêmicos 

(60).  Já se propôs que a diminuição dos níveis dessa proteína poderia 

afetar o desenvolvimento placentário em alguma medida, e 

consequentemente o feto. Pietro et al. observaram maior capilarização nas 

vilosidades terminais de gestantes com hiperglicemia leve e presença 

significativa de VEGF e VEGFR-2 em tecido vascular e em células 

trofoblásticas por técnica de imuno-histoquímica. Nesse estudo, também 

avaliaram gestantes com DMG e identificaram VEGFR-1 em tecido 

vascular e células trofoblásticas, enquanto que VEGF e VEGFR-2 foram 

detectados apenas no trofoblasto. (61). Outras investigações mostram 

aumento dos níveis de VEGF circulante em indivíduos obesos e com 
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DMT2 (62). Estas controvérsias relativas à participação do VEGF na 

gestação normal e patológica ainda precisam ser esclarecidas.  

Sabe-se que células epiteliais e mesenquimais derivadas da 

membrana amniótica podem se relacionar com células do sistema imune, 

como as células dendríticas derivadas de monócitos, inibindo a 

diferenciação destas e também a sinalização estimuladora destas a outras 

populações do sistema imune, tais como linfócitos T CD8+. Estas células 

de membrana amniótica parecem inibir a produção de mediadores 

inflamatórias como a IL-8 e TNF-A e estimular a de IL-10 por monócitos 

(63). Investigadores identificaram em gestantes com corioamnionite níveis 

mais elevados de IFN-G, TNF-A, IL-8 e proteína inflamatória de 

macrófagos-1 beta (MIP-1beta) no líquido amniótico comparadas a 

controles (64). Entretanto, ainda é muito reduzido o número de estudos que 

avaliam a membrana amniótica na gestação normal e patológica.  

As quimiocinas representam uma família de proteínas constituídas de 

pequenos polipeptídeos (8–12 kDa) que atuam no processo inflamatório e 

são liberadas por uma ampla variedade de células envolvidas na imunidade 

inata e adaptativa. Os monócitos e macrófagos constituem importantes 

fontes de quimiocinas. Entre os principais efeitos destes mediadores 

podemos citar a indução da migração de leucócitos, por exemplo, para 

locais de inflamação tecidual (65). Estudos em humanos têm demonstrado 

a elevação da expressão gênica de várias quimiocinas no tecido adiposo, 

por exemplo, a proteína quimioatática de monócitos (MCP-1), a MCP-2, a 

MIP-1a dentre outras. Nesse tecido, os macrófagos parecem ser os maiores 

responsáveis pela secreção de tais moléculas (66) (53). A MCP-1 foi 

implicada na interferência da sinalização da insulina no tecido adiposo, 

fígado e células musculares (67) (68). 
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 A IP-10, produzida por monócitos, macrófagos, fibroblastos e 

células endoteliais, parece estar aumentada em soro de pacientes nos 

estágios iniciais do diabetes mellitus tipo 1 (DMT1) (69).  

A quimiocina pró-inflamatória fractalkina, que possui atividade 

quimioatática para células T e monócitos, se mostrou associada com 

marcadores de resistência à insulina e pró-inflamatórios em gestantes com 

DMG. Contudo, os níveis desse marcador não foram significantemente 

diferentes em DMG e gestantes normoglicêmicas (70).  

Já a quimiocina RANTES (CCL5), que tem propriedades citadas 

como pró-aterogênicas, é associada a processos inflamatórios no curso do 

DMT2 (71).   

Outros componentes do sistema imune que estão presentes na 

placenta humana são as proteínas TLRs 1 a 10, cuja expressão pode variar 

de acordo com os períodos gestacionais (72). Os TLRs são importantes 

componentes de defesa da placenta frente às possíveis infecções e têm sido 

implicados nas respostas celulares a patógenos microbianos. Padrões 

moleculares associados a patógenos interagem com receptores de 

reconhecimento de padrão (PRRs) de células guardiãs, que quando ativados 

induzem a secreção de diferentes mediadores desempenhando um papel 

crítico na imunidade inata (73).  

O TLR-4, por exemplo, está associado ao reconhecimento de 

lipopolissacarídeo da membrana externa de bactérias Gram-negativas 

(LPS). Tal lipopolissacarídeo é considerado uma endotoxina. O TLR-4 

pode desencadear significante resposta inflamatória mediada pela liberação 

de citocinas como IL-1, IL-6 e TNF-A (74).  Outros exemplos são os TLR-

7 e TLR-8, importantes receptores intracelulares na resposta imune inata 

antiviral. Tais moléculas podem reconhecer RNA de cadeia simples 

(ssRNA) viral (72), desencadeando respostas a vírus que penetram os 
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endossomos celulares por endocitose (75). Tanto TLR7 como TLR8 podem 

ser modulados por imidazoquinolinas, tal como o Resiquimod. Estas 

drogas já se mostraram úteis como medicamento tópico para lesões virais e 

neoplasias cutâneas (76). A ação antitumoral citada estaria associada 

alteração do equilíbrio Th1/Th2 com predomínio de padrão inflamatório, 

caracterizado pela produção de IFN-A, TNF-A, IL-6 e IFN-G (77). 

O receptor purinérgico P2X4, envolvido principalmente na 

neuroinflamação e na dor neuropática, é ativado pela adenosina trifosfato 

(ATP) extracelular que funciona nesse caso como sinalizador extracelular 

(78). Recentemente tem se investigado o papel desse receptor na proteção 

contra infecções. Inúmeras células do sistema imune expressam tal 

receptor, tais como monócitos, células dendríticas, células NK, linfócitos T 

dentre outras (79). No DMT2, a expressão de P2X4 se mostrou aumentada 

no epitélio dos túbulos renais em pacientes com nefropatia diabética. 

Houve também correlação da expressão de P2X4 com os níveis de IL-1b e 

IL-18 na urina 

A placenta participa ativamente dos mecanismos imunológicos e, por 

outro lado, atua também como órgão endócrino secretando hormônios e 

diversas adipocinas (por exemplo, a leptina e resistina) que podem 

potencialmente influenciar o padrão de resposta materno-fetal e a RI (25) 

(80).  

A adiponectina exibe propriedade anti-inflamatória, de sensibilização 

da insulina (81) e de inibição da adesão de monócitos a células endoteliais 

(82) (83). Até o momento, não está comprovado que a adiponectina seja 

produzida pela placenta (84)(85). Os níveis de adiponectina diminuem 

progressivamente ao longo da gestação (86)(87), voltando aos valores 

normais logo após o parto. Acredita-se que os baixos níveis de 

adiponectina detectados em mulheres com sobrepeso teriam um papel 



Análise de literatura 17 
 

importante na sua predisposição em desenvolver DMG (88)(89). De fato, 

alguns investigadores sugerem que mulheres que desenvolvem DMG 

apresentam níveis reduzidos de adiponectina desde o 1º trimestre da 

gestação (90)(91)(88). Além disso, foram observados níveis mais baixos de 

adiponectina em gestantes eutróficas com DMG do que nas saudáveis com 

a mesma idade gestacional (92). Considerando gestantes com sobrepeso, 

Lobo et al. (93) demostraram que as diagnosticadas antes da 20a semana de 

gestação apresentaram níveis séricos de adiponectina menores do que os 

observados nas diagnosticadas depois da 24a semana e nas controles 

normoglicêmicas (ajustadas as idades gestacionais).   

A leptina é outra adipocina que tem papel de destaque 

desempenhando múltiplas funções. Os níveis séricos de leptina se 

correlacionam positivamente com o volume de tecido adiposo e podem 

regular a ingestão de alimentos e o peso corporal por meio de ação no 

sistema nervoso central, mantendo assim a homeostase energética (94)(95). 

Outra função da leptina é a indução da secreção de citocinas por monócitos 

e macrófagos e, indiretamente indução da proliferação das células T (96), 

favorecendo o desenvolvimento da resposta inflamatória e de aumento da 

RI (97). A placenta também produz leptina, sendo a principal responsável 

pelo aumento nos níveis séricos desta adipocina durante o segundo e 

terceiro trimestre da gestação (89). Gestantes com sobrepeso têm 

concentrações de leptina maiores do que as eutróficas, porque além da 

placenta, o tecido adiposo contribui de forma significante na produção 

desta molécula (25). Provavelmente, os mesmos fatores devem estar 

implicados no aumento de nível circulante de leptina observado em 

pacientes com DMG (98). 

A resistina também tem sido objeto de investigação. Diversos 

estudos têm sido conduzidos com o intuito de avaliar seu papel na RI e na 
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inflamação (99) (100). Além de tecido adiposo, a placenta também é fonte 

de resistina, a partir do segundo trimestre da gestação. Durante a gravidez 

normal, a resistina aumenta a glicogênese hepática, e assim parece 

aumentar a RI (101). Já foi demonstrado aumento desta adipocina em 

diferentes condições associadas a maior RI (27). Por outro lado, em revisão 

sistemática que avaliou 11 estudos, não foi demonstrada associação entre níveis 

circulantes de resistina e DMG (28). Uma hipótese que se coloca, é que em 

conjunto níveis elevados de TNF-A, leptina e resistina aumentariam a RI 

nas gestantes com DMG (102)(89). É difícil saber, no entanto, qual é 

exatamente a contribuição da placenta e do tecido adiposo.  

As investigações relativas à unidade materno-fetal em humanos são 

limitadas pelos riscos que podem trazer para o feto e para a gestante, e os 

modelos animais para tais pesquisas não são adequados pelas inúmeras 

diferenças que existem entre as espécies, particularmente no que se refere à 

placentação dos mamíferos utilizados (103). A maioria dos trabalhos 

envolvendo gestantes utiliza marcadores sistêmicos a partir de amostras 

sanguíneas (mesmo assim com restrições quanto ao volume de sangue que 

pode ser coletado), e, as pesquisas com placentas em sua maioria, 

avaliaram expressões gênicas de diversas proteínas de interesse. Os estudos 

funcionais com células placentárias são minoria nesse contexto, ainda mais 

aqueles que analisam a membrana amniótica isolada. A Figura 1 é uma 

representação da MA.  
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Figura 1 – Representação do âmnion em camadas. Figura baseada 

em McDonald et al. (104). 

 

Alguns métodos de cultura de células placentárias têm sido descritos 

utilizando células de placentas obtidas após cesarianas eletivas [células de 

âmnion (105), células de córion (106) e membrana amniocorionica (107) 

(108)]. Na busca da caracterização funcional da membrana amniótica de 

gestantes com DMG, é importante se observar como tais tecidos 

placentários reagem a estímulos diversos e à incubação em meio de cultura, 

com o intuito de se fazer comparações das respostas in vitro com 

mecanismos placentários que ocorrem in vivo. Protocolos metodológicos 

para a caracterização funcional desse tecido já foram propostos (109) (110) 

(111) e a partir destes pretende-se desenvolver o presente trabalho.  

Dentre as funções da membrana amniótica também podemos citar a 

de permitir a passagem controlada de líquidos entre o fluido amniótico e a 

circulação placentária e a de servir como barreira a micro-organismos. 

Alguns estudos relacionaram certos eventos patológicos com alterações da 

permeabilidade da membrana. Mediadores inflamatórios provenientes de 

patógenos podem enfraquecer a membrana amniótica por alterações nas 

junções de oclusão (JO) (célula-célula) aumentando a permeabilidade desta 

(permeabilidade para-celular), possibilitando a entrada para a cavidade 

amniótica de microorganismos (41). Um desses mediadores inflamatórios é 

o LPS, que via TLRs pode supostamente gerar respostas inflamatórias nas 

células do âmnion, alterando a integridade das JO. Outro componente que, 

via cascata intracelular originada pelos TLRs pode supostamente alterar a 

integridade dessas junções célula-célula, é a hiperglicemia (112).  

A presença de microrganismos no líquido amniótico durante a 

gravidez é uma questão importante, e este evento está associado ao parto 
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prematuro e à RPM. Esta ocorrência acomete 10% das gestantes com 

membranas intactas e até 93% daquelas com membranas rompidas (113).  

A fisiologia normal do líquido amniótico é importante para o bom 

desenvolvimento do feto e da gravidez, e tanto os polihidrâmnio como o 

oligohidrâmnio trazem seus riscos. A inflamação do líquido amniótico 

causado por infecções está associada ao oligohidrâmnio (114) e o diabetes 

pré-gestacional está associada a polidrâmnio (115)(116), por exemplo.  

A relação da membrana amniótica com os problemas de renovação 

do líquido amniótico no DMG e no advento de infecções do líquido 

amniótico precisa ser mais investigada. Um componente importante aqui é 

a via intramembranosa de transporte do líquido amniótico (que compreende 

a membrana amniocoriônica). Brace et al. (117), desenvolveram modelos 

matemáticos importantes para a compreensão de tal transporte, baseando-se 

em dados empíricos de placentas de ovelhas com idade gestacional 

avançada. Segundo os autores os dados experimentais são consistentes com 

quatro mecanismos de transporte intramembranosos que agem em 

conjunto: 1) transporte ativo em massa unidirecional de líquido amniótico 

com todos os solutos dissolvidos para o sangue fetal, presumivelmente por 

vesículas; 2) difusão passiva bidirecional de solutos, como sódio e cloreto, 

entre sangue fetal e o líquido amniótico; 3) movimento passivo de água 

bidirecional entre líquido amniótico e sangue fetal; e 4) transporte 

unidirecional de lactato para o líquido amniótico. Nesse modelo apenas os 

transportes unidirecionais seriam dinamicamente controlados. A Figura 2 

resume de forma simplificada a regulação básica da dinâmica do líquido 

amniótico. 
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Figura 2- Dinâmica do fluido amniótico. Figura baseada em Underwood et 

al. (118). 

 

As JO das células epiteliais da membrana amniótica são consideradas 

barreiras aos micróbios e sua integridade é fundamental nesta função. 

Outras proteínas, as junções aderentes (JA) (também componentes do 

epitélio amniótico), entre elas a E-caderina, contribuem para essa 

integridade. Até o momento, encontramos um único estudo na literatura em 

que foi avaliada por imuno-histoquímica a E-caderina em gestantes com 

DMG, tendo sido observada redução desta nessas pacientes (119).  

Kobayashi et al. (41) mostraram que mediadores inflamatórios como IL-1b, 

IL-6, TNF-A e prostaglandina E2 enfraqueceram a membrana amniótica de 

camundongas grávidas com aumento da permeabilidade da barreira 

amniótica e diminuição da resistência transepitelial desta. O estímulo 

utilizado neste estudo foi a administração intraperitoneal de LPS de 

Escherichia coli (agonista do TLR-4). 

Os componentes das JO Ocludina, ZO-1, Claudina-4 e Claudina-7 

também foram identificados na membrana amniótica humana (120). A 

Figura 3 apresenta esquematicamente o contato entre duas células 

epiteliais da membrana amniótica.  
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Figura 3- Ilustração do contato entre duas células epiteliais do âmnion e 

suas junções de oclusão e aderentes. A região superior é a face fetal em 

contato com o líquido amniótico e a inferior tem contato com a membrana 

basal. São apresentados alguns canais iônicos e bombas iônicas de trocas 

ativas e passivas assim como receptores (TLR: toll like receptor. IL-1R: 

receptor de IL-1. TNF-R: receptor de TNF-A. PTGFR, EP1 e EP2: 

receptores de prostaglandina. AQP1: aquaporina 1. Figura baseada nos 

artigos de Bara et al. (121) Brown et al. (122), Mann et al. (123) e 

Matsubara et al. (124). 

 

 A avaliação de possíveis distúrbios das JO por meio de estímulo 

inflamatório, nos moldes do estudo experimental de Kobayashi et al. (41), 

ainda não foi realizada em MA humana. Um método que pode ser tentado 

com este intuito, é o do estímulo inflamatório direto de MA em meio de 

cultivo de tecido, com posterior avaliação de parâmetros de 

permeabilidade. 
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4.1 Desenho do estudo 

 O estudo teve caráter observacional, analítico, de corte transversal. 

 

4.2 Seleção das pacientes 

 As participantes deste estudo foram recrutadas no Centro Obstétrico 

do Hospital São Paulo e do Hospital do Servidor Público Estadual 

Francisco Morato de Oliveira (IAMSPE); no período de fevereiro de 2018 

a março de 2020. Foram incluídas aquelas que preencheram os critérios de 

inclusão, e que espontaneamente aceitaram participar da pesquisa antes do 

parto, após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. 

Foram coletados os dados para preenchimento da ficha de variáveis sócio 

demográficas. O projeto foi aprovado pelos Comitês de Ética e Pesquisa da 

UNIFESP (CAAE 80728417.8.0000.5505) e do IAMSPE (CAAE 

80728417.8.3001.5463).  

 

4.3 Critérios de inclusão 

Os critérios de inclusão de participantes de pesquisa foram: mulheres 

maiores de idade com gestação única com feto vivo e sem anomalias; parto 

a termo (≥ 37 semanas para gestantes normoglicêmicas e ≥ 36 semanas 

para gestantes com DMG), por cesárea eletiva (fora de trabalho de parto) e 

com bolsa íntegra. A maior parte das gestantes teve o diagnóstico de DMG 

estabelecido de acordo com os critérios do IADPSG (5) durante as 

consultas de pré-natal, a saber: glicemia de jejum ≥ a 92 mg/dL; glicemia ≥ 

a 180 mg/dL na primeira hora; glicemia ≥ a 153 mg/dL na segunda hora; 

no TOTG 75g realizado entre 24 e 28 semanas de IG, preconizado para a 

totalidade de gestantes. As gestantes com 1 ou mais pontos (jejum ≥ 92 

mg/dL, 1 hora ≥ 180 mg/dL, ou 2 h ≥ 153 mg/dL) têm o diagnóstico de 

DMG. O diagnóstico do DMG também se deu em alguns casos após 
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primeira consulta pré-natal com resultados de glicemia de jejum ≥ 92 

mg/dL e < 126 mg/dL.  

 

4.4 Critérios de exclusão 

Foram excluídas gestantes: com bolsa rota; com doenças sistêmicas pré-

existentes, portadoras de infecções bacterianas ou virais agudas ou 

crônicas, com história de transplante de órgãos sólidos; gestantes em uso de 

antibióticos, corticóides, imunossupressores ou anti-inflamatórios. 

 

4.5 Fluxograma dos critérios de elegibilidade 

 

4.6 Cálculo do tamanho amostral 

Dado que não existem na literatura estudos similares, a pesquisa foi 

realizada com amostra de conveniência incluindo 20 gestantes portadoras 

de DMG e 38 gestantes normoglicêmicas (grupo Controle (CTL)).    
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4.7 Coleta de sangue periférico 

Foram coletados 5 mL de sangue por punção da veia periférica do 

antebraço das gestantes no momento do parto em tubo seco para a 

avaliação de citocinas, quimiocinas e adipocinas. Foi coletado o mesmo 

volume de sangue de cordão umbilical em tubo seco. Após cuidados para 

se evitar hemólise das amostras, as mesmas foram centrifugadas a 3000 

rpm por 10 minutos em temperatura de 21 ºC para separação do soro, e a 

seguir foram alicotadas e estocadas -80 ºC para futuras avaliações. 

 

4.8 Determinação dos níveis séricos e em cultura de membrana (CM) 

de citocinas, quimiocinas e adipocinas.  

 Os níveis séricos de IL-1b, IL-2, IL-6, IL-8 (CCL-8), IL-10, IL-17, 

IFN-G, TNF-A, VEGF, IP-10, MIP-1a, MIP-1b, Fractalkina e RANTES 

foram avaliados pela técnica de Luminex (Merck Millipore, Darmstadt, 

Alemanha) seguindo as instruções do fabricante. Os níveis séricos de 

leptina, resistina e adiponectina foram avaliados por método de ELISA de 

captura utilizando kits comerciais (DuoSet®, DY398), (DuoSet®, 

DY1359) e (DuoSet®, DY1065) (R&D Systems, Minneapolis, MN, EUA), 

realizados conforme as instruções fornecidas. Dosagens de TNF-A foram 

também realizadas com método de ELISA (DuoSet®,  DY210) (R&D 

Systems) para padronização da dose de LPS e bloqueio com anti-TLR4, 

assim como de VEGF (DuoSet®,  DY293B) para confirmar resultados 

obtidos pela técnica de Luminex.  

 

4.9 Cultura de placenta – membrana amniótica 

 As placentas foram transportadas em sacos plásticos estéreis em uma 

https://www.rndsystems.com/products/human-vegf-duoset-elisa_dy293b
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caixa de gelo para processamento (tempo médio de 30 minutos entre a 

coleta e o início do processamento em laboratório. Em ambiente de capela 

de fluxo laminar, as membranas fetais foram dissecadas da placenta e 

imediatamente lavadas 4 vezes em solução de tampão fosfato-salino (PBS) 

com PH de 7.4, para remoção de coágulos sanguíneos aderentes. As 

membranas foram cultivadas em sistema de cultura de explantes, foram 

cortados fragmentos circulares de aproximadamente 5 mm de diâmetro e 

distribuídos em placas próprias para cultura de tecido. As amostras foram 

cultivadas em meio DMEM, suplementado com 15% de soro fetal bovino 

inativado, penicilina/estreptomicina 2%, anfotericina 2,5% na presença ou 

ausência de estímulo (lipopolissacarídeo - LPS; ou anti-TLR4; ou RSQ) 

por 24 horas em estufa a 37°C com atmosfera de 5% de CO2 e 95% de 

umidade do ar. 

 LPS liofilizado (10mg) (Merck) foi reconstituído em água destilada 

esterilizada, obtendo-se alíquotas com concentração de 10.000 ng/mL e 

adicionados 5 µl desta alíquota por poço, de tal forma que a concentração 

final no poço foi de 100 ng/mL. Por sua vez, 5 mg de RSQ (RSQ-R848, 

GLSystem Inc, USA) liofilizado foram reconstituídos em 1mL de DMSO, 

sendo a concentração final no poço de 5 μg/mL. 

Após o término do tempo de cultura, o sobrenadante foi transferido 

para microtubos e armazenado a -80oC para posterior dosagem de citocinas, 

quimiocinas e adipocinas. Parte das membranas amnióticas foi destinada 

para emblocamento em parafina para elaboração de lâminas histológicas, 

usadas para avaliação de citocinas, TLR4, TLR7, TLR8, Claudina-4 e e-

caderina. 

Quanto ao anti-TLR4 (RD Systems), primeiramente reconstituiu-se 

100µg de conteúdo liofilizado em 1 ml de PBS esterilizado. Realizamos 

alguns testes para padronização da dose ideal a ser utilizada para avaliação 
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do efeito do bloqueio de TLR-4. Baseado nos resultados observados, em 

alguns poços da placa as amostras foram incubadas com 5 g/mL do 

anticorpo anti-TLR4 por 1 hora, a 37°C. Após este período, foi adicionado 

5 µL de LPS na amostra bloqueada e esta foi submetida à nova incubação a 

37°C em atmosfera de 5% de CO2 por 24 horas. A seguir, o sobrenadante 

foi coletado, alicotado e armazenado a -80°C para posterior dosagem de 

citocinas, quimiocinas e adipocinas.  

Nas Figuras 4A, B e C e Figuras 5A e B abaixo estão ilustradas as 

etapas para isolamento e processamento da membrana amniótica.  

     
  A                                               B                                            C 

 

Figuras 4 – A. Descolamento da membrana amniótica da membrana amniocoriônica. 

B- A membrana amniótica é translúcida como se observa. C- Membrana amniótica em 

maiores proporções.  
 

 

  
A                                                                    B 

 

Figura 5 – Preparação da cultura de membrana amniótica. A- À esquerda na placa de 

petri de vidro observam-se os explantes já preparados mergulhados em PBS, para serem 

adicionados aos meios. B- Incubação a 37°C em atmosfera de 5% de dióxido de 

carbono por 24 horas. 
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 O protocolo citado se baseou no protocolo de Menon et al(37) e foi 

testado previamente para se comprovar a viabilidade celular em nosso 

laboratório. Culturas de membrana amniótica permaneceram em estufa por 

24 horas e então foram avaliadas em microscópio invertido quanto a 

aspectos morfológicos, contaminações e necrose celular (marcação com 

azul tripan) (Figuras 6A, B, C). 

 

   

Figura 6 - Observa-se na A o epitélio sem marcação pelo azul tripan. Na B, uma célula 

marcada pelo corante (azulada) indicando necrose, dentre outras células viáveis. Na C 

um aglomerado de células necróticas em possível região de lesão da membrana, em 

meio a epitélio viável.  

 

 

4.10 Análise da expressão gênica  

 

4.10.1 Extração de RNA total 

 Fragmentos de MA recém-coletados, sem passar por cultura, foram 

armazenados em microtubos de centrifugação com 0,5 mL de RNAlater® 

(Thermo Scientific, Waltham, MA, EUA) em freezer -80ºC.  

 Para extração de RNA total, os fragmentos de tecido de membrana 

amniótica foram colocados em microtubos estéreis de 2 mL contendo 

esferas magnéticas (beads), sendo adicionados em cada tubo 1,0 mL de 

Trizol® (Merck). O material foi então processado em homogeneizador 
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eletrônico Precellys® (Bertin Instruments, Ilê de France, França). Para 

permitir a completa dissociação dos complexos de nucleoproteínas, foram 

adicionados 0,2 mL de clorofórmio (Merck) para 1,0 mL de Trizol®. Os 

tubos foram agitados em agitador de tubos (vortex) por 15 segundos e 

incubados em gelo por durante 10 minutos. A seguir as amostras foram 

centrifugadas durante 15 minutos a 12.000 rpm a 4o C. Após o processo de 

centrifugação, puderam ser observadas três fases: a inferior fenólica 

(proteínas), a fase intermediária (DNA) e a superior aquosa (RNA). A fase 

aquosa foi transferida para novo tubo de microcentrífuga com 450 μL de 

álcool isopropílico gelado (Merck) para precipitação do RNA. Após 

incubação por 60 minutos em -20oC, as amostras foram centrifugadas a 

12.000 rpm durante 10 minutos a 4oC. O sobrenadante foi então descartado 

e o precipitado de RNA lavado com 1,0 mL de etanol 75% e 

posteriormente centrifugado por 8 minutos a 10.000 rpm a 4oC. O RNA 

sedimentado no fundo do tubo foi ressuspendido em 20 μL de água 

ultrapura estéril livre de DNase/RNase (Merck). 

 A concentração de RNAs extraído foi determinada em 

espectrofotômetro NanoDrop 2000 (Thermo Scientific) pela absorbância 

em luz ultravioleta a 380 nm, utilizado como valor padrão 1 DO260 = 

40μg/mL de RNA. O grau de pureza foi avaliado pela razão 260/280 e 

260/230, e foram utilizadas as amostras de RNAs cuja relação 260/280 

apresentou padrão ≥ 1,8. Para verificar a presença das bandas 

correspondentes aos RNAs ribossomais 18S e 28S, foi realizada 

eletroforese em gel de agarose 1,0% corado com brometo de etídio 3,0 

μg/mL e visualização em transiluminador de luz UV em comprimento de 

onda 203 nm (Figura 7). 
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Figura 7- RNAs ribossomais 18S e 28S em eletroforese em gel de agarose. 

 

4.10.2 Síntese de DNA complementar (cDNA) 

 Para síntese de cDNA foi aplicada a técnica de transcrição reversa 

(RT), a partir de 1ug de RNA total, utilizando o kit específico QuantiTect 

Reverse Transcription Kit (Qiagen, Du “Düsseldorf, Alemanha). Os 

cDNAs obtidos foram armazenados a -20o C. 
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4.10.3 Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real quantitativa 

(qRT-PCR)  

A análise da expressão dos níveis de RNAm dos genes de interesse 

foi realizada por qRT-PCR em termociclador Applied 

Biosystems™ QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System, 96-well (Thermo 

Scientific) com a utilização das sondas TaqMan de TLR4, TLR7, TLR8 e 

IL-6.  Todas as amostras foram testadas em duplicata. Como controle 

interno das reações de RT-PCR foram utilizados os genes de referência 

GAPDG e 18S (TaqMan® probe), a fim de normalizar os resultados 

obtidos para o gene-alvo. Para calcular o nível de expressão dos genes 

referidos acima, foi utilizado o método 2(-delta delta Ct) para a quantificação 

relativa. Ct (threshold cycle) é o ciclo da PCR em tempo real, em que a 

amplificação alcança a fase logarítmica. Delta Ct é a diferença de 

expressão entre gene alvo e o gene referência de certa amostra e, delta delta 

Ct, refere-se à diferença entre o delta Ct de cada amostra e a média do delta 

Ct do grupo CTL. Finalmente para eliminar os sinais negativos 

provenientes dessa diferença, utiliza-se a fórmula 2-(∆∆ct). Assim, 

compararam-se os resultados obtidos desta fórmula entre os grupos de 

interesse DMG e Controle.  

 

4.10.4 Avaliação da expressão de TLR4, TLR7 e TLR8 e IL-6 

Os níveis de expressão de RNA dos genes alvo (TLR4, TLR7, TLR8 

e IL-6) e dos genes housekeeping (GAPDH e 18S) foram analisados por 

PCR real-time, a partir de ensaios TaqMan Gene Expression Assays 

(Thermo Scientific) pré-desenhados: TLR4 (Hs00152939_m1), TLR7 

(Hs01933259_s1), TLR8 (Hs00152972_m1) e IL-6 (Hs00174131_ml). 
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4.11 Processamento e avaliação histológica da membrana amniótica 

A membrana amniótica (fragmentos de 10 mm) foi fixada em 

paraformaldeído a 4% por 24 horas, e, após este período, foi lavada em 

água corrente por 5 horas já dentro de cassetes histológicos e, mantida em 

álcool 70% até procedimentos de imunofluorescência.  

A caracterização das amostras biológicas coletadas foi realizada pelo 

método de coloração Hematoxilina-Eosina. 

 

4.12 Imunofluorescência. 

Foram realizados diversos testes para padronização das análises por 

imunofluorescência de diversos anticorpos monoclonais, tais como 

Claudina-4, IL-6, IL-10, IL-17, P2X4, TLR4, TLR7, TLR8 e TNF-A. 

Abaixo descrevemos resumidamente os protocolos que foram definidos. 

Resumidamente, os cortes das membranas foram desparafinizados 

em xilol e hidratados em concentrações decrescentes de álcool etílico, 

seguido de lavagens em água destilada e PBS. Dois bloqueios foram 

realizados em sequência, primeiramente com glicina a 3% em PBS, 

seguido de gelatina de pele de peixe a 0,05% em PBS. Para a 

imunofluorescência de IL-10, entre as etapas de hidratação e dos bloqueios, 

foi realizado resgate antigênico utilizando tampão citrato pH 6,0 em micro-

ondas na potência de 850W por 10 minutos, seguido de resfriamento a 

temperatura ambiente por 30 minutos. A seguir, foram realizadas as 

incubações de imunocomplexos, tal como descrito na Tabela 1. Após a 

incubação dos imunocomplexos por 18h, os cortes foram lavados e 

montados sob lamínulas em Fluoroshield contendo DAPi (Merck). Imagens 

foram capturadas no aumento de 20x, utilizando uma câmera acoplada a 

microscópio de fluorescência Nikon DS-Ri1 (Tóquio, Japão) e analisadas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hematoxilina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eosina
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com programa DP2-BSW (Nikon). Como controle negativo, a incubação 

foi realizada com isotipos anti-humanos (IgG) de camundongo, cabra ou 

coelho (Thermo Scientific, 2 ug/mL).  IgG de cabra foi visualizado com 

TRITC anti-cabra, IgG de coelho foi visualizado com Alexa 488 anti-

coelho e IgG de camundongo foi visualizado com Alexa 568 (Figura 36). 

 

Tabela 1 - Anticorpos e diluições utilizadas nas reações de imunofluorescência 

Anticorpo Primário Diluição Anticorpo Secundário Diluição 

Anti-Claudin-4 (Abcam, 

Cambridge, MA, USA) 

1:100 anti-rabbit Alexa 488  

(Thermo Scientific) 

1:50 

Anti-IL-6 (Abcam) 
1:100 Zenon anti-mouse Alexa 

594 (Thermo Scientific) 

1:100 

Anti-IL-10 (Abcam) 
1:50 Zenon anti-mouse Alexa 

488 (Thermo Scientific) 

1:50 

Anti-IL-17 (Novus 

Biologicals, Denver, CO, 

EUA) 

1:100 
Zenon anti-mouse Alexa 

594 (Thermo Scientific) 

1:100 

Anti-P2X4 (Cell Signaling, 

Danvers, MA, EUA) 

1:100 Zenon anti-mouse Alexa 

488 (Thermo Scientific) 

1:50 

Anti-TLR-4 (R&D 

Systems) 

1:67 Rabbit anti-goat TRITC 

(Merck) 

1:200 

Anti-TLR-7 (Novus 

Biologicals) 

1:50 Zenon anti-mouse Alexa 

594 (Thermo Scientific) 

1:100 

Anti-TLR-8 (Novus 

Biologicals) 

1:50 Zenon anti-mouse Alexa 

594 (Thermo Scientific) 

1:100 

Anti-TNF-A (R&D 

Systems) 

1:250 Zenon anti-mouse Alexa 

594 (Thermo Scientific) 

1:100 

Anti-E-caderina (Merck) 1:500 GAR/FITC (Merck) 1:200 
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4.13 Avaliação da permeabilidade da membrana amniótica 

A membrana amniótica foi removida da placenta, lavada com PBS e 

recortados explantes circulares de 35 mm de diâmetro. Oito explantes por 

placenta foram incubados em meio de cultura (meio DMEM suplementado 

com 15% de soro bovino fetal, 2 % de penicilina / estreptomicina e 2,5% 

de anfotericina B, como já descrito anteriormente), sendo que quatro poços 

eram sem e quatro poços eram com estímulo de 100 ng/mL de LPS. A 

placa de cultura foi incubada por 24 horas em estufa a 37°C em atmosfera 

de 5% de CO2 e 95% de umidade do ar.   

Para os testes de permeabilidade celular, foram utilizados tubos de 

polipropileno (diâmetro de 9 mm e área da abertura inferior de 0,636 cm2) 

para criar uma câmara superior que foi preenchida com 400 µL de PBS 

contendo 79,4 µg/mL de fluoresceína sódica, inserida e fixada a uma 

câmara inferior, preenchida com 1 mL de PBS. As duas câmaras foram 

separadas pela membrana amniótica recém-retirada da placa de cultura, que 

foi fixada com elásticos circulares de silicone (Figura 8). Assim que o 

processo difusivo foi iniciado, as duas câmaras separadas pela membrana 

permaneceram nesta situação por 30 minutos. Ao término deste período a 

câmara superior foi retirada e o líquido da câmara inferior armazenado em 

microtubo para posterior dosagem de concentração de fluoresceína. 

A concentração padrão da câmara superior foi estabelecida, depois 

de testes de padronização, em 79,4 µg/mL, através de medidas feitas em 

espectrofotômetro (NanoDrop 2000, Thermo Scientific). A absorbância foi 

realizada com excitação de 488 nm utilizando o padrão de leitura Alexa 

flúor, gerando resultados em micromol/L pelo aparelho. O PBS foi 

padronizado como blank “branco” no cálculo da absorbância. Utilizando a 

massa molar da fluoresceína (332,3 g/mol), foram calculadas as 
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concentrações em µg/mL. Com esse método foi possível estimar em µg a 

quantidade de fluoresceína que transpassou a membrana amniótica no 

período de 30 minutos, fazendo a leitura do líquido da câmara inferior. Todos 

os testes foram realizados em quadruplicatas.  

  
 
Figura 8 - Modelo esquemático do experimento de permeabilidade de membrana 

amniótica.  

 

 4.14 Fluxogramas do experimento  
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4.15 Análise estatística 

   A análise dos dados foi realizada pelas comparações dos grupos 

utilizando-se a análise de variância (ANOVA) seguida do teste de 

comparação múltipla de Tukey-Kramer. Foram utilizados os testes t de 

Student (paramétrico) ou Mann-Whitney (teste não paramétrico) para 

comparação entre duas variáveis independentes não pareadas e Test T-

pareado (paramétrico) e Teste de Wilcoxon (teste não paramétrico) para 

comparação entre duas variáveis dependentes pareadas. Os valores obtidos 

foram expressos como média, erro padrão, mediana, intervalos interquartis, 

mínimos e máximos de acordo com as especificidades de cada teste. A 

correlação de Spearman (medida não paramétrica) foi utilizada para a 

análise de pares de variáveis. Referente às correlações, os mediadores 

estudados em SM e SF, foram correlacionados com os resultados de CM, 

peso do RN, IMC materno e ganho de peso na gestação. Foi considerado 

como nível crítico para significância um p-valor menor do que 5% (p < 

0,05). Quando se obtiveram p-valores menores ou iguais a 10% (≤ 0,10), 

estes resultados foram considerados sugestivos de associação. Os 

programas estatísticos utilizados (softwares) foram o Graph Pad Prism 6 e 

o IBM SPSS Statistics.    
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5.1 Características das participantes. 

Foram incluídas 38 gestantes saudáveis normoglicêmicas (CTL) e 20 

com diabetes mellitus gestacional (DMG). Na Tabela 2 estão apresentadas 

as principais características de todas as participantes.   

 

Tabela 2 – Características gerais das participantes. 

Gestantes 
CTL 

n=38 

DMG 

n=20 
p 

Idade mínima-máxima 

Média (desvio padrão) 

19-43 

32,3 (±6,2) 

27-44 

36,2 (±4,0) 

 

0,01*(a) 

 

Cor/raça  

autodefinida 

Branca 29 (76,3%) 12 (60%) 

0,41(b) Parda 5 (13,1%) 5 (25%) 

Negra 4 (10,5%) 3 (15%) 

IMC pré-gestacional 

Média (desvio padrão) 
25,2 (±5,1) 28,4 (±5,1) 

 

0,02*(a) 

 

IMC no final da gestação 

Média (desvio padrão) 
30,0 (±5,4) 33,5 (±4,7) 

 

0,01*(a) 

 

Idade gestacional 

(semanas) 

Média (desvio padrão) 

39,3 (±0,8) 38,6 (±0,4) 

 

0,52(a) 

 

Peso do recém-nascido (g) 

Média (desvio padrão) 
3338,0(±315,7g) 3370,0 (±465,9g) 

 

0,75(a) 

 

Ganho de peso (Kg) 12,6 (± 4,9) 13,3 (±4,6) 0,62(a) 

Paridade 

Média (desvio padrão) 
1,8 (± 0,78) 2,7 (± 1,30) 0,005* (a) 

DMG: Diabetes Mellitus Gestacional, g: gramas, Kg: kilograma 

(a) Teste t de Student, (b) Teste do χ2, *p < 0,05. 

 

Os grupos CTL e DMG não apresentaram diferenças significantes 

entre si, quanto à etnia, idade gestacional no momento da coleta da 

amostra, peso do recém-nascido, ganho de peso. Porém, como esperado, 
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observamos que as gestantes com DMG apresentaram maior idade materna, 

maior IMC pré-gestacional assim como ao final da gestação em relação às 

CTL. Em relação à indicação do parto tipo cesárea, em CTL, 14,8% 

tiveram indicação por iteratividade e 85,2% por outras causas (incluindo a 

pedido da paciente). Em DMG, 30% tiveram indicação por iteratividade e 

70% por outras causas (incluindo a pedido da paciente). 

No grupo DMG, 50% das gestantes foram diagnosticadas no segundo 

trimestre, 30% no primeiro trimestre e 20% no terceiro trimestre. Destas, 

quatro faziam uso de insulina e as demais foram controladas somente com 

dieta. Considerando as pacientes que tiveram o diagnóstico estabelecido no 

segundo e terceiro trimestre pelo TOTG 75g, 85,7% apresentaram alteração 

de glicemia em apenas uma das 3 medidas, e 14,3% tiveram 2 medidas 

alteradas. 

Os dados a seguir apresentam comparações entre subgrupos com 

menor número de indivíduos, por conta de não ter sido possível coletar ou 

detectar mediadores em todos os tipos de amostras (isto é: SM, SF e CM) 

de todas as participantes. 

 

5.2. Determinação dos níveis de citocinas, quimiocinas e adipocinas.  

Foram realizadas avaliações de adipocinas (adiponectina, leptina e 

resistina), de IL-6, IL-10, IFN-G, TNF-A, VEGF, IP-10 (CXCL-10) e 

Fractalkina (CX3CL1), IL-1b, IL-2, IL-8, IL-17, Mip-1a, Mip-1b e 

RANTES (CCL5) em amostras de SM, SF e CM sem ou com estimulação 

(por LPS e resiquimod) de gestantes Controles (CTL) e com DMG.  

Os dados referentes às medianas, mínimos e máximos observados 

nas dosagens de adipocinas, citocinas e quimiocinas de todas as 

participantes com DMG e, todas as CTL incluídas no estudo estão 

apresentados nas Tabelas 3, 4, 5 e 6.  
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5.2.1. Determinação dos níveis de adiponectina em SM e SF, e em CM.  

Foram avaliados os níveis de adiponectina em SM, SF e em CM das 

gestantes do grupo Controle e DMG.  

Na Figura 9 estão apresentados os resultados obtidos nas dosagens 

de adiponectina em todos os compartimentos (SM, SF e CM) em amostras 

pareadas   da mesma gestante do grupo Controle (a) e do grupo DMG (b). 

Note-se que pelo pareamento os números de amostras são menores do que 

os que constam nas Tabelas 3, 4 e 5 e, portanto, os valores de mediana 

(valores máximo e mínimo) são diferentes.  

Nos dois grupos, CTL e DMG, foram observadas diferenças 

significantes entre os níveis detectados nos três compartimentos (nos dois 

casos, p<0,0001 pelo teste de Kruskal-Wallis). Pode-se observar que nos dois 

grupos de estudo as concentrações de adiponectina foram mais elevadas no SF 

e menores no CM. Nas CTL as concentrações de adiponectina em SM 

variaram de 1166,0 a 3404,0 ng/mL, com mediana de 2640,0 ng/mL; no SF 

a variação foi de 2251,0 a 9052,0 ng/mL com mediana de 3673,0 ng/ml e, 

no CM oscilaram entre 0,71 a 29,2 com mediana de 7,9 ng/mL.  
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Figura 9 – Comparação entre os níveis de Adiponectina detectados em soro materno 

(SM), soro fetal (SF) e cultura de membrana (CM) de gestantes CTL e DMG.  
 

 

No grupo Controle, comparando dois a dois os resultados de 

adiponectina observados nos compartimentos, observamos que tanto os 

níveis em SM como em SF foram significativamente maiores do que os 

observados em CM (nos dois casos - p<0,01-Teste de Mann-Whitney). As 

concentrações de adiponectina foram significantemente mais elevadas em 

SF do que SM (p<0,05 - Teste de Mann-Whitney).  

No grupo DMG, os níveis de adiponectina no SM variaram de 832,0 

a 9080,0 ng/mL com mediana de 2527,0 ng/mL; no SF a variação foi de 

1201,0 a 15817,0 ng/mL com mediana de 8090,0 ng/mL e, por sua vez no 

CM oscilaram entre 0,6 e 51,8 ng/mL com mediana de 8,8 ng/mL. Quando 

comparados dois a dois, tal como nas CTL, os níveis de adiponectina em 

SM e SF de pacientes com DMG foram significativamente maiores do que 

os observados em CM nos dois casos - p<0,01- Teste de Mann-Whitney). 

No SF, assim como nas CTL os níveis foram significativamente mais 

elevados que os detectados em SM (p<0,01- Teste de Mann-Whitney). 

Nos dois grupos não foi observada correlação entre os níveis de 

adiponectina detectados nos três compartimentos; assim como não foram 

P<0,0001* p<0,0001* 

*Teste de Kruskal-Wallis 
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observadas correlações significantes entre os níveis de adiponectina de 

qualquer compartimento com IMC materno, ganho de peso materno e peso 

do RN.  

 

5.2.2. Determinação dos níveis de leptina em SM, SF e CM.  

Os resultados obtidos na dosagem de leptina em todos os 

compartimentos (SM, SF e CM) em amostras pareadas do grupo Controle 

(a) e do grupo DMG (b) estão demonstrados na Figura 10.  

Nos dois casos, CTL e DMG, a análise dos resultados mostrou 

diferença significante entre os níveis determinados nos três compartimentos 

(tanto para CTL como para DMG, p<0,001, Teste de Kruskal-Wallis). Nas 

CTL, a mediana dos valores de leptina em SM foi 33660,0 (8082,0 – 

53648,0) pg/mL; em SF a mediana foi 6268,0 (1067,0 – 16377,0) pg/mL e, 

em CM a mediana foi 205,9 (62,2 – 589,5) pg/mL. Por sua vez, no grupo 

DMG a mediana dos níveis de leptina em SM foi 39898,0 (11898,0 – 

69144,0) pg/mL; em SF foi 16530,0 (4512,0 – 65722,0) pg/mL e, em CM a 

mediana foi 298,9 (79,5 – 1317,0) pg/mL. 
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Figura 10 – Comparação entre os níveis de Leptina detectados em soro materno (SM), 

soro fetal (SF) e cultura de membrana (CM) de CTL e DMG.   

No grupo Controle, comparando dois a dois os resultados de leptina 

observados nos compartimentos, observamos que os níveis em SM assim 

como em SF foram significativamente maiores que os observados em CM 

(nos dois casos - p<0,01 – Teste de Mann-Whitney). Além disso, foi 

também significante a diferença entre os níveis detectados em SM e SF 

(p<0,01- Teste de Mann-Whitney).  

No grupo DMG, a comparação entre dois compartimentos mostrou 

que os níveis de leptina tanto no SM como no SF foram significativamente 

mais elevados do que no CM (p< 0,01- Mann-Whitney). Por outro lado, os 

níveis de leptina foram maiores em SM, mas esta diferença não foi 

significante (p>0,05 – Teste de Mann-Whitney).  

Não foi observada correlação entre as concentrações detectadas nos 

três compartimentos nem no grupo Controle, nem no DMG. Entretanto, 

observamos correlação positiva entre os níveis de leptina em SF e o peso 

do RN, mas apenas no grupo Controle (r=0,45 de Spearman, p=0,02). 

Analisando os dois grupos, não foram observadas correlações significantes 

p<0,0001* p<0,0009* 

*Teste de Kruskal-Wallis 
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entre os níveis de leptina de qualquer compartimento com IMC materno e 

ganho de peso materno.  

 

 

5.2.3. Determinação dos níveis de resistina em soro materno (SM), fetal 

(SF) e cultura de membrana amniótica (CM) 

Os resultados obtidos na dosagem de resistina em todos os 

compartimentos (SM, SF e CM) em amostras pareadas do grupo Controle 

(a) e do grupo DMG (b) estão demonstrados na Figura 11.  

Nas gestantes CTL, a mediana dos níveis de resistina em SM foi 

7989,0 (5089,0 – 11775,0) pg/mL; em SF a mediana foi 11600,0 (7365,0 – 

19603,0) pg/mL e, em CM a mediana foi 1172,0 (377,8 – 2132,0) pg/mL. 

A análise das amostras pareadas mostrou que houve diferença significante 

entre níveis de resistina detectados nos três compartimentos (p<0,001 - 

Teste de Kruskal-Wallis).  Em relação ao grupo DMG, a mediana das 

concentrações de resistina em SM foi 5472,0 (3067 – 19499,0) pg/ml; em 

SF a mediana foi 14083,0 (12019,0 – 16140,0) pg/ml e, em CM a mediana 

foi 1820,0 (226,4 – 2694,0) pg/mL. Neste caso também, observamos 

diferença significante quando comparamos os níveis de resistina detectados 

nos três compartimentos (p<0,01 - Teste de Kuskal-Wallis). 
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Figura 11 – Comparação entre os níveis de Resistina detectados em soro materno (SM), 

soro fetal (SF) e cultura de membrana (CM) em CTL e DMG.  

 

No grupo Controle, comparando dois a dois os resultados de resistina 

observados nos compartimentos, observamos que tanto os níveis em SM 

como em SF foram significativamente maiores do que os observados em 

CM (nos dois casos -p<0,01 - Mann-Whitney). As concentrações 

detectadas em SF foram significantemente mais elevadas do que em SM 

(p<0,05 – Teste de Mann-Whitney). 

No grupo DMG, quando comparados os valores de resistina entre 

dois compartimentos observamos que em SM assim como em SF os níveis 

foram significativamente mais elevados do que em CM (nos dois casos 

p<0,01 – Teste de Mann-Whitney). Por outro lado, os níveis de resistina 

em SF foram maiores do que em SM, mas esta diferença não foi 

significante (p>0,05 – Teste de Mann-Whitney).  

Nos dois grupos não foi observada correlação entre os níveis de 

resistina detectados nos três compartimentos. Não foram observadas 

correlações significantes entre os níveis de resistina de outros 

compartimentos com ganho de peso materno e peso do RN. Apenas no 

p=0,0001* p=0,0001* 

*Teste de Kruskal-Wallis 
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grupo Controle foi observada correlação entre a resistina fetal e o IMC 

materno (r=0,63, p=0,01).  

 

 

5.2.4. Determinação dos níveis de TNF-A em soro materno (SM), fetal 

(SF) e cultura de membrana amniótica (CM). 

 Foram avaliados os níveis de TNF-A em SM, SF e em CM das 

gestantes do grupo Controle e DMG.  

Na Figura 12 estão apresentados os resultados obtidos nas dosagens 

de TNF-A em todos os compartimentos (SM, SF e CM) em amostras 

pareadas do grupo Controle (a) e do grupo DMG (b).  

A análise das amostras pareadas mostrou que houve diferença 

significante entre níveis de TNF-A detectados nos três compartimentos 

(p<0,0001 - Teste de Kruskal-Wallis). 

Nas gestantes CTL, a mediana dos níveis de TNF-A em SM foi 11,1 

(4,1 – 17,0) pg/mL; em SF a mediana foi 25,3 (16,9 – 39,6) pg/mL e, em 

CM a mediana foi 655,6 (0,64 – 2795,0) pg/mL. Em relação ao grupo 

DMG, a mediana das concentrações de TNF-A em SM foi 9,5 (2,1 – 22,9) 

pg/ml; em SF a mediana foi 28,7 (22,7 – 38,5) pg/ml e, em CM a mediana 

foi 347,1 (12,3 – 2427,0) pg/mL.  
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Figura 12 – Comparação entre os níveis de TNF-A detectados em soro materno (SM), 

soro fetal (SF) e cultura de membrana (CM) em CTL e DMG.   
 

No grupo CTL, quando comparados dois a dois, observamos que os 

níveis de citocina foram significativamente menores em SM e SF do que 

em CM (p<0,01-Teste de Mann-Whitney). Além disso, notamos que os 

níveis de TNF-A em SF foram significativamente mais elevados do que em 

SM (p<0,01 - Teste de Mann-Whitney). Resultados similares foram 

observados no grupo DMG, isto é, os níveis de citocina em SM e em SF 

foram significativamente menores do que em CM (p <0,01 - Teste de 

Mann-Whitney). Assim como os níveis em SF foram maiores do que em 

SM (p <0,01 - Teste de Mann-Whitney). 

 

 

5.2.5. Determinação dos níveis de IP-10 em soro materno (SM), fetal 

(SF) e cultura de membrana amniótica (CM). 

Foram avaliados os níveis de IP-10 em SM, SF e em CM das gestantes 

do grupo CTL e DMG.  

p<0,0001* p<0,0001* 

*Teste de Kruskal-Wallis 
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Na Figura 13 estão apresentados os resultados obtidos nas dosagens 

de IP-10 em todos os compartimentos (SM, SF e CM) em amostras 

pareadas do grupo CTL (a) e do grupo DMG (b).  

Nas gestantes CTL, a mediana dos níveis de IP-10 em SM foi 231,0 

(123,0 – 417,6) pg/mL; em SF a mediana foi 123,5 (71,4 – 277,6) pg/mL e, 

em CM a mediana foi 390,1 (150,6 – 905,8) pg/mL. Em relação ao grupo 

DMG, a mediana das concentrações de IP-10 em SM foi 220 (127,9 – 

368,9) pg/ml; em SF a mediana foi 153,0 (95,9 – 293,2) pg/mL e, em CM a 

mediana foi 461,2 (40,5 – 769,2) pg/mL. No grupo CTL foi observada 

diferença significante entre os níveis detectados nos três compartimentos pelo 

teste de Kruskal-Wallis (p=0,01). Em DMG não foi observada diferença 

significante entre os níveis detectados nos três compartimentos pelo teste de 

Kruskal-Wallis (p=0,18) (Figura 13 b).  
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Figura 13 – Comparação entre os níveis de IP-10 detectados em soro materno (SM), soro 

fetal (SF) e cultura de membrana (CM) em CTL (a) e DMG (b).    

 

No Grupo CTL, a comparação dois a dois mostrou que os níveis de 

IP-10 em SM foram maiores do que em SF e menores do que em CM, mas 

estas diferenças não foram significantes (p>0,05 - Teste de Mann-

P=0,01* P=0,18 

* Teste de Kruskal-Wallis 
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Whitney). Por sua vez, os níveis em SF foram significativamente menores 

do que em CM (p<0,01 - Teste de Mann-Whitney).  

No grupo DMG, não foi observada nenhuma diferença significante 

entre os níveis de IP-10 quando comparados dois compartimentos entre si 

(em todos os casos, p>0,05 - Teste de Mann-Whitney). 

 

 

5.2.6. Determinação dos níveis de adipocinas, citocinas e quimiocinas – 

incluindo todas as amostras testadas.  

Os dados referentes às medianas, mínimos e máximos observados nas 

dosagens de adipocinas, citocinas e quimiocinas (em SM, SF e CM) de todas 

as participantes CTL e com DMG incluídas no estudo estão apresentados nas 

Tabelas 3, 4, 5. Em relação à avaliação de sobrenadante de CM, estes são os 

valores basais, isto é, determinados em amostras não estimuladas. 
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Tabela 3 – Níveis de mediadores determinados em SM de gestantes dos grupos CTL e DMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(-) casos em que não foi possível realizar testes estatísticos. SM: soro materno. 

 

Mediadores SM-CTL (n=20) SM-DMG (n=14) p 

Adiponectina (ng/mL) 3413,0 (1037,0 – 6073,0) 2527,0 (832,0 –9080,0) 0,29 

Leptina (pg/mL) 33660,0 (8082,0 – 99996,0) 39785,0 (11898,0 – 92517,0) 0,64 

Resistina (pg/mL) 8280,0 (3501,0 – 18033,0) 6618,0 (1891,0 – 19499,0) 0,21 

Fractalkina (pg/mL) 0,7 (0,0 – 83,0) 18,9 (0,0 – 41,6) 0,53 

IFN-G (pg/mL) 3,9 (0,9 – 11,7) 4,3 (1,0 – 6,4) 0,81 

IL-1b (pg/mL) Indetectável Indetectável - 

IL-2 (pg/mL) Indetectável Indetectável - 

IL-6 (pg/mL) 0,7 (0,3 – 1,1) 1,0 (0,3 – 1,8) 0,23 

IL-8 (pg/mL) 4,2 (0,7 – 20,7) 7,7 (0,8 – 46,4) 0,61 

IL-10 (pg/mL) 0,1 (0,0 – 12,5) 0,1 (0,0 – 5,8) 0,61 

IL-17 (pg/mL) Indetectável Indetectável - 

IP10 (pg/mL) 231,0 (123,4 – 417,6) 237,1 (127,9 – 368,9) 0,64 

MIP-1alfa (pg/mL) 22,5 (12,4 – 61,9) Indetectável - 

MIP-1beta (pg/mL) Indetectável 32,4 (2,2 – 78,0) - 

RANTES (pg/mL) Indetectável 1268 (480,2 – 4226) - 

TNF-A (pg/mL) 11,1 (4,1 – 17,0) 10,8 (2,1 – 22,9) 0,60 

VEGF (pg/mL) 23,9 (0,1 – 53,5) 4,2 (0,2 – 37,4) 0,54 
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Tabela 4 - Níveis de mediadores determinados em SF de gestantes dos grupos CTL e DMG. 

Mediadores SF-CTL (n=20) SF-DMG (n=14) p 

Adiponectina (ng/mL) 5360,0 (824,9 – 9052,0) 8090,0 (1201,0 – 15817,0) 0,06 

Leptina (pg/mL) 8465,0 (1067,0 – 19953,0) 17557,0 (4512,0 – 65722,0) 0,03* 

Resistina (pg/mL) 11600,0 (7000,0 – 19755,0) 13382,0 (7653,0 – 16140,0) 0,41 

Fractalkina (pg/mL) 157,9 (0,1 – 657,3) 102,3 (0,0 – 162,2) 0,18 

IFN-G (pg/mL) 2,9 (0,9 – 12,7) 2,0 (1,0 – 3,2) 0,25 

IL-1b (pg/mL) Indetectável Indetectável - 

IL-2 (pg/mL) Indetectável Indetectável - 

IL-6 (pg/mL) 1,8 (0,6 – 9,4) 1,2 (0,7 – 3,3) 0,46 

IL-8 (pg/mL) 5,7 (0,7 – 10,2) 4,6 (3,3 – 11,5) 0,78 

IL-10 (pg/mL) 15,8 (0,8 – 44,8) 32,8 (0,8 – 40,8) 0,04* 

IL-17 (pg/mL) Indetectável Indetectável - 

IP10 (pg/mL) 131,6 (67,3 – 277,6) 140,2 (93,5 – 293,2) 0,63 

MIP-1alfa (pg/mL) Indetectável Indetectável - 

MIP-1beta (pg/mL) 47,4 (7,0 – 135,6) 68,8 (44,2 – 156) 0,29 

RANTES (pg/mL) Indetectável Indetectável - 

TNF-A (pg/mL) 25,6 (16,8 – 45,5) 29,3 (22,7 – 38,5) 0,68 

VEGF (pg/mL) 866,8 (0,9 – 2589,0) 1787,0 (3,2 – 5686,0) 0,15 

*p<0,05 teste de Mann-Whitney. SF: soro fetal 
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Considerando todas as pacientes incluídas em cada grupo, quando 

confrontamos os resultados obtidos nas gestantes CTL versus DMG, não 

identificamos diferenças significantes entre os níveis de adiponectina 

detectados em SM e SF (Tabelas 3 e 4). Notamos que as pacientes com 

DMG parecem a apresentar níveis mais altos de adiponectina em SF do 

que as CTL (mediana de 8090,0 ng/mL versus 5321,0 ng/mL 

respectivamente, p=0,06, Tabela 4). Foram avaliadas 22 pacientes do 

grupo CTL e 12 com DMG, que apresentavam IMC em média de 23,9 (± 

3,01) e de 29,1 (± 5,59) respectivamente (p=0,001 - Teste t de Student).  

Observamos que os níveis de leptina de pacientes com DMG em 

SM e SF foram mais elevados do que nas CTL, mas esta diferença só foi 

estatisticamente significante em SF (Figura 14), (Tabelas 3 e 4). 

Considerando apenas participantes em que foi avaliada a leptina em SF, 

as 22 pacientes CTL tinham IMC de 26,3 (± 3,97) e as 11 pacientes com 

DMG tinham IMC de 29,5 (± 3,91) (p=0,11 no Teste t de Student nessa 

comparação de IMC). 
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Figura 14 - Níveis de leptina determinados em Soro Fetal (SF) de gestantes do grupo 

CTL (n=22) e do grupo DMG (n=11). As medianas e os intervalos interquartis estão 

representados no gráfico. *Diferença significante- p<0.,05 (Mann Whitney) 
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Em relação à resistina, comparando os dados observados nos dois 

grupos de estudo (CTL e DMG), considerando todas as pacientes 

incluídas em cada grupo, não identificamos diferenças significantes entre 

os níveis de resistina detectados em SM e SF (Tabelas 3 e 4). Notamos 

que as pacientes com DMG parecem apresentar níveis mais altos de 

resistina em SF do que as CTL. Foram avaliadas 15 pacientes do grupo 

CTL e 11 com DMG, que apresentavam IMC em média de 22,9 (± 3,00) 

e de 29,0 (± 5,85) respectivamente (p=0,001 - Teste t de Student).  

Quanto às citocinas e quimiocina dosadas a única diferença 

significante observada foi relativa aos níveis de IL-10 em SF, que nas 

pacientes com DMG foram significantemente maiores do que nas CTL 

(mediana de 34,1 pg/mL versus 16,8 pg/mL, respectivamente, p<0,01 - 

teste de Mann-Whitney) (Figura 15). Nessa análise os grupos CTL e 

DMG apresentavam diferença significante quanto ao IMC (CTL=23,4 e 

DMG=27,2 - p=0,002 noTeste t de Student).  
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Figura 15 - Níveis de IL-10 determinados em Soro Fetal (SF) de gestantes do grupo 

CTL (n=16) e do grupo DMG (n=8). As medianas e os intervalos interquartis estão 

representados no gráfico.  *  significante – p<0,05 (Mann Whitney).  

 

 

 Na Tabela 5 estão apresentados os resultados referentes aos níveis 

basais dos diferentes mediadores em CM. Pode-se observar que as 

concentrações de leptina foram mais elevadas no grupo DMG do que nas 

CTL, porém, esta diferença não foi significante. Analisando todos os 

mediadores, identificamos que os níveis de IL-6 foram significantemente 

maiores nas pacientes com DMG comparadas às CTL (p<0,01 - Teste de 

Mann-Whitney) (Figura 16). Esta foi a única diferença significante 

relativa aos valores de mediadores em CM sem estímulo entre os dois 

grupos de estudo.  
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Tabela 5 - Níveis basais de mediadores detectados em Cultura de Membrana 

(CM) sem estímulo (Neg) nos grupos CTL e DMG. 
 

 

Mediadores 

Sem estímulo (Neg) 

CTL (n=20)  DMG (n=14) p 

Adiponectina (ng/mL) 14,3 (0,71-58,4) 8,8 (0,63-51,83) 0,46 

Leptina (pg/mL) 168,3 (62,2-589,5) 411,8 (79,5-1608,0) 0,07 

Resistina (pg/mL) 1108 (109,9-3853,0) 1660 (226,4-2856,0) 0,40 

Fractalkina (pg/mL) 16,7 (8,9-37,1) 16,6 (8,9-37,1) 0,93 

IFN-G (pg/mL) 1,4 (0,1-3,3) 1,4 (0,1-6,3) 0,26 

IL-1b (pg/mL) 186,1 (3,9-941,6) 105,6 (5,7-776,7) 0,88 

IL-2 (pg/mL) 6,9 (0,6-13,4) 6,4 (1,7-52,0) 0,70 

IL-6 (pg/mL) 989,7 (15,6-2081,0) 2026 (35,7-3874,0) 0,005* 

IL-8 (pg/mL) 7765,0 (5452,0-48272,0) 1397,0 (12751,0-34288,0) 0,70 

IL-10 (pg/mL) 40,0 (0,1-237,5) 108,1 (3,3-643,4) 0,34 

IL-17 (pg/mL)                                  Indetectável 

IP-10 (pg/mL) 248,1 (93-905,8) 461,2 (40,5-1636) 0,85 

MIP-1alfa (pg/mL) 5452,0 (1421,0-16129,0) Indetectável - 

MIP-1beta (pg/mL) 2450,0 (690,8-4810,0) 5581,0 (239,4-8475,0) 0,09 

RANTES (pg/mL) 592,6 (44,9-968,2) 865,9 (378,8-1673,0) 0,25 

TNF-A (pg/mL) 316,1 (0,64-2795,0) 1304 (12,3-3045,0) 0,64 

VEGF (pg/mL)                                  Indetectável 

 *p<0,05 teste de Mann-Whitney. 
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Tabela 6 - Níveis de mediadores determinados Cultura de Membrana (CM) sem estímulo, com estímulo por Lipopolissacarídeo (LPS) e 

com bloqueio com anti-TLR4 do grupo CTL.  

 

Mediadores 

 
CTL (n=20) 

Neg LPS Bloqueio anti-TLR-4 p1 p2 p3 

Fractalkina (pg/mL) 16,7 (8,9-37,1) 23,8 (4,5-251,8) Indetectável 0,33 - - 

IFN-G (pg/mL) 1,4 (0,1-3,3) 1,4 (0,1-2,2) 1,0 (0,5-1,4) 0,62 0,50 0,50 

IL-1b (pg/mL) 186,1 (3,9-941,6) 116,4 (0,5-1025,0) 37,4 (1,6-857,3) 0,35 0,87 0,62 

IL-2 (pg/mL) 6,9 (0,6-13,4) 2,5 (0,6-8,9) 2,4 (0,6-5,4) 0,43 0,25 0,12 

IL-6 (pg/mL) 989,7 (15,6-2081,0) 703,1 (2,1-2645,0) 183,8 (5,5-2043,0) 0,85 0,07 0,03* 

IL-8 (pg/mL) 7765 (5452-48272,0) 18675 (1049-77787,0) 1752 (775,2-25822,0) 0,50 0,89 0,92 

IL-10 (pg/mL) 40,0 (0,1-237,5) 61,0 (0,77-340,1) 5,7 (0,8-64,8) 0,32 0,18 0,06 

IL-17 (pg/mL) Indetectável 

IP-10 (pg/mL) 248,1 (93-905,8) 420,6 (37,1-1677,0) 426,3 (54,8-4410) 0,37 0,62 0,12 

MIP-1alfa (pg/mL) 5452,0 (1421,0-16129,0) 5175,0 (184,5-8221,0) Indetectável 0,99 - - 

MIP-1beta (pg/mL) 2450,0 (690,8-4810,0) 2497 (98,5-6171,0) 112,7 (16,2-3371,0) 0,84 0,12 0,25 

RANTES (pg/mL) 592,6 (44,9-968,2) 457 (143,5-1301,0) 699,5 (250,6-4086,0) 0,25 0,62 0,99 

TNF-A (pg/mL) 316,1 (0,64-2795,0) 88,0 (0,4-292,6) 15,7 (1,8-68,8) 0,30 0,03* 0,03* 

VEGF (pg/mL) Indetectável 

As medianas estão apresentadas nas células, assim com os valores mínimos e máximos de cada mediador. *p<0,05 no Teste de Wilcoxon 

para amostras pareadas. Neg - sem estímulo. p1 (Neg versus LPS), p2 (Neg versus Bloqueio anti-TLR4) e p3 (LPS versus Bloqueio anti-

TLR4). 
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No grupo CTL os níveis de IL-6 foram significantemente menores nas 

amostras incubadas com anti-TLR4 do que nas estimuladas por LPS 

(p<0,05 - Teste de Wilcoxon). Analisando a produção de IL-10 

observamos a mesma tendência, porém sem significância estatística 

(p>0,05 - Teste de Wilcoxon). Em relação ao TNF-A detectamos níveis 

mais elevados em amostras não estimuladas e nas incubadas com LPS do 

que nas submetidas ao bloqueio com anti-TLR4 (p<0,05 - Teste de 

Wilcoxon, nos dois casos). Não foram detectadas outras diferenças 

significantes quanto aos níveis de mediadores em CM incubadas com 

LPS ou com anti-TLR4 de gestantes normoglicêmicas. 
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Tabela 7 - Níveis de mediadores determinados em Cultura de Membrana (CM) sem estímulo, com estímulo por Lipopolissacarídeo 

(LPS) e com bloqueio com anti-TLR4 do grupo DMG. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As medianas são apresentadas nas células assim como os valores mínimos e máximos de cada citocina. *p<0,05 no Teste de Wilcoxon para 

amostras pareadas. Neg - sem estímulo. p1 (Neg versus LPS) p2 (Neg versus Bloqueio anti-TLR4) e p3 (LPS versus Bloqueio anti-TLR4).  

 

Mediadores 

DMG (n=14) 

Neg LPS Bloqueio anti-TLR-4 p1 p2 p3 

Fractalkina (pg/mL) 16,6 (8,9-37,1) 20,3 (4,5-89,4) Indectável 0,21 - - 

IFN-G (pg/mL) 1,4 (0,1-6,3) 3,3 (1,0-12,8) 0,5 (0,5-2,2) 0,87 0,06 0,12 

IL-1b (pg/mL) 105,6 (5,7-776,7) 503,6 (86,9-664,6) 107,1 (56,5-603,6) 0,99 0,25 - 

IL-2 (pg/mL) 6,4 (1,7-52,0) 8,8 (1,7-39,8) 4,6 (0,0-49,0) 0,56 0,84 0,06 

IL-6 (pg/mL) 2026,0 (35,7-3874,0) 2035 (31,5-16520,0) 2034,0 (405,0-3819,0) 0,89 0,4 0,70 

IL-8 (pg/mL) 1397,0 (12751,0-34288,0) Indectável Indectável - - - 

IL-10 (pg/mL) 108,1 (3,3-643,4) 262,8 (22,1-1122,0) 24,3 (2,1-208,0) 0,26 0,2 0,84 

IL-17 (pg/mL) Indetectável 

IP-10 (pg/mL) 461,2 (40,5-1636) 1261 (2,7-5528) 731,4 (7,2-1677) 0,31 0,31 0,99 

MIP-1alfa (pg/mL) Indectável Indectável Indectável - - - 

MIP-1beta (pg/mL) 5581,0 (239,4-8475,0) 12521,0 (3628,0-105537,0) 2223,0 (895,3-9128,0) 0,43 0,09 0,62 

RANTES (pg/mL) 865 (378-1673) 2160 (753-3136) 354 (106-437) 0,03 0,06 0,06 

TNF-A (pg/mL) 924,5 (12,3-3045) 1431,0 (0,5-3042) 546,8 (51-2135) 0,42 0,10 0,007* 

VEGF (pg/mL) Indetectável     
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No grupo DMG, os níveis de IL-2 em amostras estimuladas por 

LPS foram mais elevados do que nas submetidas a bloqueio com anti-

TLR-4, mas esta diferença não foi significante. A produção de RANTES 

foi mais elevada em amostras estimuladas por LPS do que nas não 

estimuladas (p<0,03 - Teste de Wilcoxon). As concentrações de TNF-A 

em amostras não estimuladas e nas incubadas com LPS foram mais 

elevadas dos que as submetidas a bloqueio com anti-TLR4, mas estas 

diferenças não foram significantes (p >0,05 - Teste de Wilcoxon).  

Os dois grupos de estudo, CTL e DMG, foram comparados entre si 

em relação aos valores determinados em CM realizadas em diferentes 

condições (sem estímulo, LPS, bloqueio anti-TLR4 e Resiquimod).  

Observamos diferença significante quanto aos níveis de IL-6 

detectados em sobrenadantes de cultura de membrana (CM) sem e com 

estímulo por LPS, estes foram significantemente maiores nas pacientes 

com DMG do que nas CTL (Sem estímulo: mediana de 2026,0 pg/mL 

versus 989,7 pg/mL, respectivamente; p<0,01 - teste de Mann-Whitney. 

Com estímulo: 2035,0 pg/mL versus 703,1 pg/mL respectivamente; 

p<0,01 - Teste de Mann-Whitney) (Figura 16). Entretanto, não achamos 

diferença significante quando comparados os níveis de IL-6 detectados 

nas amostras sem e com estímulo tanto de CTL como de DMG (p>0,05 - 

Teste de Wilcoxon). Os grupos incluídos nesta análise não apresentavam 

diferença significante quanto ao IMC. (CTL=24,2 e DMG=26,6; p=0,07- 

no Teste t de Student).  

 

 

 



Resultados 61 
 

 
 

C
T

L
 N

e
g

C
T

L
 L

P
S

 

D
M

G
 N

e
g

D
M

G
 L

P
S

 

0

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

IL
-6

 (
p

g
/m

L
)

0 ,8 5

0 ,8 5

0 ,0 0 5

0 ,0 0 4

 

Figura 16 - Níveis de IL-6 determinados em cultura de membrana (CM) sem 

estímulo (Neg) e com estímulo por LPS em gestantes do grupo CTL (n=24) e do 

grupo DMG (n=14). Comparação entre grupos CTL e DMG: Teste de Mann-Whitney. 

Comparação entre concentrações de IL-6 em amostras sem (Neg) e com estímulo por 

LPS no grupo CTL e DMG: Teste de Wilcoxon. As medianas e os intervalos 

interquartis estão representados no gráfico. *p<0,05 – significante no Teste de Mann-

Whitney 

 

Resultados semelhantes foram observados com o TNF-A. Embora 

não tenha sido observada significância estatística, o grupo de DMG 

apresentou níveis mais elevados desta citocina em CM sem estímulo do 

que o grupo CTL (mediana de 1304,0 versus 316,1 pg/mL 

respectivamente, p>0,05 - Teste de Mann-Whitney para comparação 

entre os grupos CTL e DMG). Por outro lado, esta diferença foi 

significante quando analisamos os valores detectados em CM estimuladas 

por LPS (mediana de 1431,0 pg/mL nas DMG versus 88,0 pg/mL nas 

amostras CTL, p<0,01 - teste de Mann-Whitney) (Figura 17). Não foi 

encontrada diferença significante quando comparados os níveis de TNF-

*Teste de Mann-Whitney 

* 

* 
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A sem e com estímulo observados tanto no grupo CTL como no grupo de 

pacientes com DMG (Teste de Wilcoxon). 
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Figura 17 - Níveis de TNF-A determinados em cultura de membrana (CM) sem 

estímulo (Neg) de gestantes do grupo CTL (n=24) e do grupo DMG (n=15) e valores 

observados nas CM estimuladas com LPS. Comparação entre grupos CTL e DMG: 

Teste de Mann-Whitney. *p<0,05 – significante.  

 

 

 

 

*Teste de Mann-Whitney 
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Tabela 8 - Níveis de mediadores determinados em Cultura de Membrana (CM) sem estímulo (Neg) e com estímulo por Resiquimod 

(RSQ) do grupo CTL. 

 

 

Mediadores 

CTL (n=20) 

Neg RSQ p  

Fractalkina (pg/mL) 16,7 (8,9 – 37,1) Indetectável - 

IFN-G (pg/mL) 1,4 (0,1 – 3,3) 1,1 (0,0 – 4,8) 0,93 

IL-1b (pg/mL) 186,1 (3,9 – 941,6) 560,1 (518,1 – 822,5) 0,25 

IL-2 (pg/mL) 6,9 (0,6 – 13,4) 6,6 (0,6 – 23,4) 0,56 

IL-6 (pg/mL) 989,7 (15,6 – 2081,0) 2036,0 (754,1 – 2479,0) 0,12 

IL-8 (pg/mL) 7765,0 (5452,0 – 48272,0) 12514,0 (4265,0 – 36740,0) - 

IL-10 (pg/mL) 40,0 (0,1 – 237,5) 252,6 (1,49 – 728,2) 0,02* 

IL-17 (pg/mL) Indetectável 

IP-10 (pg/mL) 248,1 (93,0 – 905,8) Indectável  - 

MIP-1alfa (pg/mL) 5452,0 (1421,0 – 16129,0) 9383,0 (594,5 – 22918,0) 0,75 

MIP-1beta (pg/mL) 2450,0 (690,8 – 4810,0) 9018,0 (89,3 – 29640,0) 0,07 

RANTES (pg/mL) 592,6 (44,9 – 968,2) 992,2 (164,1 – 6066,0) 0,01* 

TNF-A (pg/mL) 316,1 (0,64 – 2795,0) 2152,0 (268,8 – 4248,0) 0,94 

VEGF (pg/mL) Indetectável 

                       *p<0,05 no Teste de Wilcoxon para amostras pareadas. Neg - sem estímulo. 
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Tabela 9 - Níveis de mediadores em Cultura de Membrana (CM) sem estímulo (Neg) e com estímulo por Resiquimod (RSQ) do grupo 

DMG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               *p<0,05 no Teste de Wilcoxon para amostras pareadas. Neg - sem estímulo.    

Mediadores 
DMG (n=14) 

Neg RSQ p 

Fractalkina (pg/mL) 16,6 (8,9 – 37,1) Indetectável  - 

IFN-G (pg/mL) 1,4 (0,1 – 6,3) 2,0 (1,0 – 5,2) 0,99 

IL-1b (pg/mL) 105,6 (5,7 – 776,7)  Indetectável - 

IL-2 (pg/mL) 6,4 (1,7 – 52,0) 7,6 (3,5 – 68,5) 0,99 

IL-6 (pg/mL) 2026,0 (35,7 – 3874,0) 2030,0 (2015,0 – 2042,0) 0,43 

IL-8 (pg/mL) 1397,0 (12751,0 – 34288,0) 12780,0 (5159,0 – 20401,0) - 

IL-10 (pg/mL) 108,1 (3,3 – 643,4) 252,7 (2,1 – 523,3) 0,68 

IL-17 (pg/mL) Indetectável 

IP-10 (pg/mL) 461,2 (40,5 – 1636,0) Indetectável  - 

MIP-1alfa (pg/mL)  Indetectável Indetectável  - 

MIP-1beta (pg/mL) 5581,0 (239,4 – 8475,0) 13769,0 (2563,0 – 25009,0) 0,31 

RANTES (pg/mL) 865,9 (378,8 – 1673,0) 1627,0 (671,6 – 3051,0) 0,06 

TNF-A (pg/mL) 1304,0 (12,3 – 3045,0) 4662,0 (809,2 – 7210,0) 0,31 

VEGF (pg/mL) Indetectável 
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Quanto ao efeito do RSQ, observamos alterações significantes 

apenas no grupo CTL em que foram detectados níveis mais elevados de 

IL-10 nas amostras estimuladas comparadas as sem estímulo (252,6 

pg/mL versus 40,0 pg/mL, respectivamente – p<0,05 – teste de 

Wilcoxon). Da mesma forma, os níveis de RANTES foram mais elevados 

em CM incubadas com RSQ do que nas sem estímulo (992,2 pg/mL 

versus 592,6 pg/mL, respectivamente – p< 0,05 - teste de Wilcoxon). Por 

sua vez, no grupo DMG não foram encontradas diferenças significantes; 

notamos apenas uma sugestão de associação do aumento de RANTES 

com o estímulo com RSQ.    

 

Tabela 10 - Razões entre mediadores 

Razões  CTL DMG p-valor 

Leptina/Adiponectina 

SM 10,78 13,63 0,29 

SF 2,49 1,71 0,84 

CM 14,43 69,33 0,02* 

Resistina/Adiponectina 

SM 2,34 2,36 0,81 

SF 4,08 1,70 0,03* 

CM 78,90 194,4 0,26 

Resistina/Leptina 

SM 0,22 0,18 0,64 

SF 1,18 0,64 0,13 

CM 5,06 3,75 0,81 

TNF-A/IL-10 

SM 96,87 72,75 0,79 

SF 2,19 0,82 0,08 

CM 17,08 10,11 0,26 

IL-6/IL-10 

SM 4,69 7,43 0,48 

SF 0,40 0,03 0,01* 

CM 14,02 22,74 0,23 

 

*p<0,05 no Teste de Mann Whitney. Estão apresentadas as medianas das razões.  
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5.3 Análise da expressão gênica 

 

5.3.1. Extração de RNA total 

Parte das amostras de sangue coletadas foram submetidas ao 

protocolo acima descrito para extração de RNA, o material obtido foi 

armazenado para síntese de DNA complementar (cDNA).  

 

 

5.3.2. Síntese de DNA complementar (cDNA) 

As amostras de RNA foram submetidas ao protocolo acima (4.9.2) 

descrito para síntese de cDNA. Os cDNAs obtidos foram armazenados a -

20o C para análises posteriores. 

 

 5.3.3.-Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (qRT-PCR). 

O método de PCR em tempo real quantitativo foi usado para 

avaliar a expressão de RNA mensageiro (mRNA) de TLR4, TLR7, TLR8 

e IL-6 em amostras de membrana amniótica de gestantes do grupo CLT e 

do grupo com DMG.  

Na Figura 18 A e B estão apresentados os resultados observados 

na avaliação da expressão gênica de TLR4. A média dos 2-(∆∆ct) do grupo 

CTL foi de 1,02 ± 0,22 (0,77 – 1,2) e a média dos 2-(∆∆ct) do grupo DMG 

foi de 2,38 ± 1,41 (0,75 – 3,31) com o uso do gene de referência GAPDH 

(Figura 18 A). Não houve diferença significativa entre os grupos (p=0,17 

no Teste t de Student). Por sua vez, utilizando o gene de referência 18S, a 

média dos 2-(∆∆ct) do grupo CTL foi de 1,29 ± 0,9 (0,3 – 2,3) e a média dos 

2-(∆∆ct) do grupo DMG foi de 2,17 ± 1,4 (0,2 – 3,4). Neste caso também 

não houve diferença significativa entre os grupos (p=0,41 no Teste t de 

Student) (Figura 18 B). 

 



Resultados 67 
 

 
 

A                                                        B 

C
T

L

D
M

G

0

1

2

3

4

E
x

p
r
e

s
s

ã
o

 r
e

la
ti

v
a

  
(T

L
R

4
/G

A
P

D
H

) p = 0 ,1 7

C
TL

D
M

G

0

1

2

3

4

p=0,41

 E
x
p

re
s
s
ã
o

 r
e
la

ti
v
a
 (

T
L

R
4
/1

8
S

)

 

Figura 18 A e B - Expressão relativa de mRNA (TLR4/GAPDH) em CTL (n=8) e 

DMG (n=7) e com TLR4/18S.Teste t de Student.   

 

 

A expressão gênica de TLR7 foi significantemente maior nas 

pacientes com DMG do que nas CTL quando se usou o gene de 

referência GAPDH, porém esta diferença não foi observada com o uso do 

gene de referência 18S (Figura 19 A e B). A média dos 2-(∆∆ct) do grupo 

CTL foi de 1,13 ± 0,6 (0,4 – 1,9) enquanto a média dos 2-(∆∆ct) do grupo 

DMG foi de 10,92 ± 4,6 (5,5 – 13,8) (GAPDH) (Figurara 19 A). Com o 

18S a média dos 2-(∆∆ct) do grupo CTL foi de 1,16 ± 0,7 (0,5 – 2,0) 

enquanto a média dos 2-(∆∆ct) do grupo DMG foi de 4,54 ± 4,8 (0,2 – 13,3) 

(Figurara 19 B). Na Figura 20 A e B, são apresentados os gráficos de 

amplificação de CTL e DMG utilizando os dois genes de referência.  
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Figura 19 A e B– Expressão relativa de mRNA (TLR7/GAPDH) em CTL (n=8) e 

DMG (n =8) e com TLR7/18S. Teste t de Student.  
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A) 

 

B) 

 

 

Figura 20- Gráficos de amplificação de CTL e DMG. A) Em azul a amplificação dos 

genes de referência GAPDH e em vermelho TLR7. B) Gene de referência 18S em azul e 

em vermelho e TLR7. No eixo das ordenadas a fluorescência em escala logarítmica e no 

eixo das abscissas os ciclos de replicação do cDNA (Ct).   

 

Quanto à avaliação da expressão gênica de TLR8 os resultados 

estão apresentados na Figura 21 A e B. Não foi identificada diferença 

significante entre os grupos de estudo (p=0,61 no Teste t de Student). A 

média dos 2-(∆∆ct) do grupo CTL foi de 1,19 ± 0,8 (0,4 – 2,3); enquanto que 

a média dos 2-(∆∆ct) do grupo DMG foi de 0,83 ±1,0 (0,2 – 2,4). 
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Figura 21 A e B- Expressão relativa de mRNA (TLR8/GAPDH) em CTL (n=7) e 

DMG (n=8) e com TLR8/18S. Teste t de Student. 

 

 

A avaliação da expressão gênica de IL-6 não revelou diferença 

significante entre CTL e pacientes com DMG tanto com o gene de 

referência GAPDH quanto com 18S (Figura 22 A e B). Com GAPDH a 

média dos 2-(∆∆ct) do grupo CTL foi de 1,45 ± 0,9 (0,1 – 2,2) enquanto que 

a média dos 2-(∆∆ct) do grupo DMG foi de 1,12 ± 1,1 (0,09 – 2,4). Com 18S 

a média dos 2-(∆∆ct) do grupo CTL foi de 1,16 ± 0,6 (0,4 – 1,4) enquanto 

que a média dos 2-(∆∆ct) do grupo DMG foi de 1,62 ± 1,5 (0,06 – 3,9).  
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Figura 22 A e B- Expressão relativa de mRNA (IL-6/GAPDH e IL-6/18S) em CTL 

(n=6) e DMG (n=6). Teste t de Student. 
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5.4 Processamento e avaliação histológica da membrana amniótica 

Nas gestantes do grupo CTL, não foram encontradas alterações nas 

amostras de membrana amniótica pré-cultura (PC), nas amostras de 

cultura sem estímulo (Neg) e estimuladas por LPS (LPS) (Figura 23). A 

condição denominada pré-cultura (PC), refere-se à membrana que é 

processada e avaliada sem ser submetida à cultura.  

 

                                          
 

Figura 23- Caracterização histopatológica das amostras de pacientes CTL. A- PC; B- 

Neg; C- LPS;  

 

                                  

 

 Nas gestantes DMG nas amostras de PC não foram encontradas 

alterações evidentes. Nas amostras Neg foram encontrados poucos 

núcleos picnóticos. Nas amostras LPS foi possível observar 

metacromasia, aumento de núcleos picnóticos e grande descolamento 

epitelial (Figura 24). 

 

A B 

C 
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Figura 24- Caracterização histopatológica das amostras de pacientes DMG. A- PC; 

B- Neg; C- LPS. A-C: Presença aumentada de núcleos picnóticos; C: descolamento 

epitelial e metacromasia (seta). 

 

 

 

5.4.1 Imunofluorescência de IL-6  

De modo geral, a marcação para IL-6 foi fraca. Observamos 

discreta expressão no epitélio em amostras de pré-cultura (PC) e de 

cultura celular sem estímulo (Neg) de pacientes com DMG, mas não nas 

estimuladas por LPS.  

Notamos que o Resiquimod levou ao aumento de marcação de IL-6 

principalmente no mesênquima tanto em CTL como em DMG, tendo sido 

mais forte nos casos de DMG (Figuras 28 A e 32A) 

 

 

 

A B 

C 
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5.4.2 Imunofluorescência de IL-10  

Em geral, os resultados foram consistentes quando comparamos 

pacientes dos mesmos grupos.  

Nas amostras de gestantes CTL, independente da condição (PC, 

Neg, LPS e RSQ), praticamente não identificamos expressão de IL-

10 (Figuras 25 B , 26 B  e 27B A e 28B).  

A marcação de IL-10 aumentou bastante com a estimulação por 

LPS e por RSQ no grupo DMG. Além da intensidade, o padrão de 

distribuição também foi semelhante; e pôde-se observar a expressão de IL-

10 em epitélio amniótico e mesênquima (Figuras 31 B e 32 B).   

 

 

5.4.3 Imunofluorescência de IL-17  

Em geral, os resultados foram consistentes quando comparamos 

pacientes dos mesmos grupos entre si. No grupo de gestantes CTL, 

notamos que nas amostras PC e Neg a expressão de IL-17 é moderada 

(Figuras 25 C e 26 C), enquanto que nas tratadas com LPS e RSQ 

identificamos forte marcação nas células epiteliais (Figura 27 C e 28 C).  

Nas amostras de gestantes com DMG observamos marcação 

moderada do epitélio amniótico nas amostras PC, que aumentou com a 

cultura mesmo sem estímulo (Neg). O tratamento com LPS e RSQ 

aumentou bastante a marcação de IL-17 nas células epiteliais e no 

mesênquima (Figura 31 C e 32 C respectivamente) nas amostras de 

DMG. 

 

   

5.4.4 Imunofluorescência de P2X4 

  A marcação de P2X4 foi extremamente homogênea e similar entre 

todas as amostras de todos os grupos, independente das condições. De 
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modo geral, foi fraca ou moderada e, geralmente difusa por todo o epitélio e 

células mesenquimais (Figuras 25 D a 28 D e 29 D a 32 D).  

 

 

5.4.5 Imunofluorescência de TLR-4 

Todas as pacientes analisadas apresentaram marcação para TLR-4 

no epitélio amniótico e em algumas células no mesênquima. Nas 

pacientes CTL, a marcação nas amostras PC ocorreu uniformemente no 

epitélio amniótico, marcando ambas as regiões basal e apical das 

membranas citoplasmáticas (Figura 25 E), não ocorrendo mudanças após 

cultura celular sem estímulo (Neg) e com adição de LPS (Figuras 28 E e 

29 E).  

Já nas gestantes com DMG, as amostras PC e Neg apresentaram 

marcação bem heterogênea, com áreas de fraca e também de forte 

marcação em mesênquima e epitélio (Figuras 31 E e 32 E). Nas amostras 

tratadas com LPS, apesar da grande heterogeneidade de marcação, TLR-4 

foi localizado nas porções basal e apical da membrana citoplasmática das 

células (Figura 31 E ).  

Em suma, em todas as amostras, tanto de CTL como de DMG, 

pode-se observar a expressão de TLR-4 principalmente no epitélio 

amniótico. Essa marcação não teve muita diferença entre os grupos no 

que se refere à intensidade, mas houve grande variação na localização de 

marcação, principalmente no grupo de DMG, que apresentaram grande 

heterogeneidade na distribuição de TLR-4 pelas membranas amnióticas. 

 

5.4.6 Imunofluorescência de TLR 7 

A análise de TLR7 mostrou que a expressão deste receptor foi fraca 

ou ausente, em epitélio nas amostras de CTL, tendo sido homogênea 

neste grupo. Observamos aumento de marcação na condição de cultura 
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sem estímulo (Neg) e não houve diferenças evidentes com o uso de RSQ 

(Figuras 26 F e 28 E). 

No grupo DMG a marcação de TLR7 foi heterogênea. Em relação 

à condição PC, não houve diferenças em relação às CTL. Já em relação à 

condição de cultura sem estímulo (Neg), observou-se menor marcação 

nesse grupo (Figuras 30 F). O RSQ pareceu estimular mais as DMG em 

comparação às CTL (Figura 32 E).    

 

 

5.4.7 Imunofluorescência de TLR8 

A expressão de TLR8 na membrana amniótica foi muito 

heterogênea nas amostras de CTL, tendo sido de fraca a moderada 

intensidade, localizada principalmente em epitélio e diminuiu nas 

condições de cultura (Figura 26 G). O estímulo por RSQ não induziu a 

marcação de TLR8 (Figura 28 F).  

Nas amostras de DMG houve marcação ausente ou muito fraca, 

sugerindo regulação negativa desse receptor no grupo, em comparação ao 

grupo CTL (Figuras 29 G, 30 G e 32 F). 

 

 

5.4.8 Imunofluorescência de TNF-A  

De forma geral, observamos grande variabilidade na marcação de 

TNF-A, quando comparamos entre si as amostras de pacientes do mesmo 

grupo. Entretanto, foi possível identificar alguns padrões mais frequentes.  

No grupo de gestantes CTL, foi observada marcação moderada de 

TNF-A no epitélio amniótico nas amostras PC e Neg (Figuras 25 H e 26 

H), enquanto que nas estimuladas com LPS notamos forte marcação no 

epitélio amniótico e no mesênquima subjacente, sugerindo que as 
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moléculas de matriz extracelular dessa região podem sequestrar a citocina 

produzida (Figura 27 H).  

Nas gestantes com DMG, em geral as membranas PC e Neg 

apresentaram expressão de TNF-A intensa no epitélio e no mesênquima 

(Figuras 29 H e 30 H), enquanto que as tratadas com LPS apresentaram 

forte marcação só nas células epiteliais (Figura 31 H). 

O RSQ não alterou a marcação de TNF-A em nenhum dos grupos 

estudados. A maior diferença em relação a esta citocina é quanto sua 

distribuição, que parece ser mais heterogênea nas pacientes com DMG do 

que nas CTL (Figuras 28 F e 32 F). 
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Figura 25 - CTL–PC (pré-cultura). Coloração por Hematoxilina-Eosina. 

Imunofluorescência para a) IL-6; b) IL-10; c) IL-17; d) P2X4; e) TLR4; f) TLR7; g) TLR8; h) 

TNF-A; sem e com DAPi. Mes = mesênquima; Ep = epitélio amniótico. 
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Figura 26 - CTL–Neg (cultura sem estímulo). Coloração por Hematoxilina-Eosina. 

Imunofluorescência para a) IL-6; b) IL-10; c) IL-17; d) P2X4; e) TLR4; f) TLR7; g) TLR8; h) 

TNF-A; sem e com DAPi. Mes = mesênquima; Ep = epitélio amniótico. 
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 Figura 27 - CTL–LPS (cultura com LPS). Coloração por Hematoxilina-Eosina. 

Imunofluorescência para a) IL-6; b) IL-10; c) IL-17; d) P2X4; e) TLR4; f) TNF-A; sem e com 

DAPi. Mes = mesênquima; Ep = epitélio amniótico. 
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Figura 28 – CTL–RSQ (cultura com RSQ). Coloração por Hematoxilina-Eosina. 

Imunofluorescência para a) IL-6; b) IL-10; c) P2X4; d) TLR7; e) TLR8; f) TNF-A; sem e 

com DAPi. Mes = mesênquima; Ep = epitélio amniótico. 
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Figura 29 - DMG – PC (pré-cultura). Coloração por Hematoxilina-Eosina. 

Imunofluorescência para a) IL-6; b) IL-10; c) IL-17; d) P2X4; e) TLR4; f) TLR7; g) TLR8; h) 

TNF-A; sem e com DAPi. Mes = mesênquima; Ep = epitélio amniótico;*= núcleos picnóticos 
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Figura 30 - DMG – Neg (cultura sem estímulo). Coloração por Hematoxilina-Eosina. 

Imunofluorescência para a) IL-6; b) IL-10; c) IL-17; d) P2X4; e) TLR4; f) TLR7; g) TLR8; h) 

TNF-A; sem e com DAPi. Mes = mesênquima; Ep = epitélio amniótico;*= núcleos 

picnóticos. 

 

 

 

 



Resultados 83 
 

 
 

 
 

Figura 31 - DMG – (cultura com LPS). Coloração por Hematoxilina-Eosina. 

Imunofluorescência para a) IL-6; b) IL-10; c) IL-17; d) P2X4; e) TLR4; f) TNF-A; sem e com 

DAPi. Mes = mesênquima; Ep = epitélio amniótico;*= núcleos picnóticos 
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Figura 32 - DMG – (cultura com RSQ). Coloração por Hematoxilina-Eosina. 

Imunofluorescência para a) IL-6; b) IL-10; c) P2X4; d) TLR7; e) TLR8; f) TNF-A; sem e 

com DAPi. Mes = mesênquima; Ep = epitélio amniótico 

 

Os resultados da imunofluorescência da proteína de JO Claudina 4 

apresentam-se na Figura 33. Foi notado menor expressão dessa proteína 

no grupo DMG em todas as condições, quando comparada à expressão 

nas membranas do grupo CTL. No que se refere à influência do estímulo 

com LPS, não pareceu haver diferenças na expressão de Claudina 4 

comparando as situações sem estímulo (Neg) e com estímulo com LPS 

tanto em CTLs como em DMGs. 

 



Resultados 85 
 

 
 

            
 

 
Figura 33 – Claudina-4 (Cla4, em verde) em CTL em situações de pré-cultura (PC), 

pós cultura de 24h sem estímulo (Neg) e pós cultura de 24h com estímulo com LPS. 

Claudina-4 em DMG (à direita). 

 

Os resultados da imunofluorescência da proteína de junção 

aderente E-caderina estão apresentados na Figura 34. Observou-se fraca 

marcação geral dessa proteína em todas as situações e nos dois grupos de 

estudo.  

 

 



Resultados 86 
 

 
 

                              
 

Figura 34- – E-caderina (E-cad., em verde) e DAPi em azul, em CTL em situações de 

pré-cultura (PC), pós cultura de 24h sem estímulo (Neg) e pós cultura de 24h com 

estímulo com LPS. E-caderina em DMG (à direita) nas mesmas situações.  

 

 

 
 

Figura 35- Controle negativo da imunofluorescência. 
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Tabela 11- Achados gerais de imunofluorescência e RT-PCR.  

 

 

 
NR: não realizado. GAPDH e 18S: genes housekeeping utilizados em relação aos 

genes de interesse. 0, +, ++ e +++, representam as intensidades de marcação na 

imunofluorescência: 0 = sem marcação e +++ = marcação intensa (tomando cada 

grupo como um todo). PC=pré-cultura, Neg=sem estímulo (negativo), LPS e 

RSQ=estímulos.  

 

 

5.5 Análise da permeabilidade da membrana amniótica 

A avaliação da permeabilidade foi realizada em amostras de 

gestantes CTL (n=10) e de DMG (n=10). Comparando os níveis de 

fluoresceína detectados em amostras dos compartimentos inferiores após 

período de difusão, esta análise sugeriu que o estímulo por LPS aumentou 

a permeabilidade das membranas amnióticas em gestantes CTL, porém 

esta diferença não foi significante (CTL Neg versus CTL estimuladas 

com LPS, medianas de 1,56 (0,13 – 5,54) e 2,42 (0,23 – 8,00) µg/mL de 

fluoresceína, respectivamente (p=0,10 - Teste de Wilcoxon).  

Nas amostras de DMG não foi observado aumento de 

permeabilidade com o estímulo por LPS (DMG Neg versus DMG LPS, 

mediana de 2,06 µg/mL (0,43 – 7,00) e 2,57 µg/mL (0,06 – 11,06) de 

fluoresceína, respectivamente (p=0,97 - Teste de Wilcoxon). Foi 

observada diferença da permeabilidade basal, isto é, sem estímulo entre 

Receptores 

e 

mediadores 

CTL (n=10) DMG (n=10) RT-PCR 

(p valor) 

GAPDH 

RT-

PCR (p 

valor) 

18S 

PC Neg LPS RSQ PC Neg LPS RSQ 

TLR4 +++ +++ +++ NR +++ +++ +++ NR >0.10 >0.10 
TLR7 + ++ NR 0 + + NR + <0,05 >0.10 
TLR8 + + NR + + + NR + >0.10 >0.10 
IL-6 0 0 0 + + + 0 ++ >0.10 >0.10 
IL-10 + + + + + ++ +++ ++ NR NR 
IL-17 + + ++ ++ ++ ++ +++ +++ NR NR 
TNF-A + + ++ + ++ ++ ++ + NR NR 
P2X4 + + + + + + + + NR NR 
Claudina-4 +++ ++ ++ ++ + + + 0 NR NR 
E-Caderina + ++ + ++ + + + + NR NR 
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as membranas de CTL-Neg e DMG-Neg (p=0,04 - Teste de Mann 

Whitney), com as membranas das DMG sendo mais permeáveis (CTL-

Neg 1,56 (0,13 – 5,54) versus DMG-Neg 2,06 µg/mL (0,43 – 7,00). Não 

houve diferença entre CTL LPS versus DMG LPS (p=0,97 - Teste de 

Mann Whitney) (Figura 36).  

Na Figura 36, apresentam-se os resultados brutos de todos os 

testes de permeabilidade realizados (todos os resultados das 

quadruplicatas – cada indivíduo tendo 4 fragmentos de âmnion testados). 

Analisando dessa maneira, houve diferença estatística entre CTL-Neg e 

DMG-Neg (p=0,04 - Teste de Mann Whitney).   
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Figura 36 - Dosagem de fluoresceína que permeou a membrana amniótica em CTL 

sem estímulo (Neg), estimuladas com LPS, pacientes com DMG sem estímulo (Neg) 

e estimuladas com LPS. No gráfico estão apresentadas medianas e intervalos 

interquartis. Dados brutos de todos os testes realizados (quatro círculos ou quatro 

triângulos para cada indivíduo). Comparação entre grupos CTL e DMG: Teste de 

Mann-Whitney. Comparação entre Neg e estímulo por LPS no grupo CTL e DMG: 

Teste de Wilcoxon.   
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 Levando em consideração a área de membrana por onde ocorreu o 

processo difusional, podemos chegar a uma estimativa da taxa de 

permeação da fluoresceína, que foi de 2,39 (DP=0,71) µg/cm2/30 minutos 

em CTL-Neg e de 3,22 (DP=1,35) µg/cm2/30 minutos em DMG-Neg.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       6 Discussão 
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Os dados do presente estudo demonstraram que o DMG induz 

alterações na MA, em SF, bem como em CM, mas não foram identificadas 

modificações significantes em SM. Além disso, foi observado 

enfraquecimento das junções das células do epitélio e sinais sugestivos de 

que a membrana está suscetível à inflamação. Contudo, não foi demonstrado 

intenso comprometimento do âmnion.  

O estudo sugere que DMG não induz grandes alterações mecânicas 

e imunológicas na MA. Observamos que os três compartimentos (SM, SF e 

CM) não tem correlação entre si, e, em SF e CM, houve discreto padrão 

inflamatório. Vale destacar que as pacientes com DMG apresentaram 

algumas alterações tal como aumento dos níveis de leptina e de IL-10 

ambos em compartimentos fetais corroborando a hipótese de que o diabetes 

induz a comprometimento da resposta imune. Em especial, detectamos 

maior expressão de IL-10 em MA e níveis aumentados dessa citocina em SF 

em amostras de DMG comparado aos Controles; estes achados podem 

indicar um mecanismo compensatório para neutralizar um processo pró-

inflamatório neste grupo. 

Considerando os efeitos atribuídos as adipocinas na fisiopatologia 

do DMG, esperávamos encontrar alterações significantes destes mediadores 

entre os grupos de estudo. Entretanto, comparados os grupos entre si, 

notamos que os níveis das adipocinas: adiponectina, leptina e resistina em 

SM foram bastante similares. O grupo DMG foi constituído em sua maioria 

por pacientes com quadro leve, controlado apenas por dieta, e isto pode 

justificar o padrão relativamente normal destes mediadores encontrado em 

sangue materno. Em contraste, quando avaliamos as concentrações em SF 

observamos que as pacientes com DMG apresentam níveis mais elevados 

das três adipocinas (adiponectina, leptina e resistina) confrontados aos 

observados nas CTL, em especial de leptina. Outra medida que tem sido 

adotada na análise destes componentes é a razão entre adipocinas. Neste 
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contexto, notamos que a razão leptina/adiponectina, está aumentada, mas 

apenas em CM. Essa relação entre estes mediadores tem sido associada a 

quadros de resistência à insulina (125). Uma dúvida que se coloca, porém, é 

a validade das dosagens de adiponectina em CM, uma vez que a produção 

de adiponectina pela placenta ainda é controversa. Certos autores não 

identificaram (84), equanto outros afirmam que a adiponectina pode ser 

produzida por tecidos placentários (126) 

Outro achado que destacamos é a razão resistina/adiponectina, que 

parece representar um marcador de função das células beta pancreáticas, 

cujo aumento acredita-se estar associado a menor secreção aguda de 

insulina, e em contraposição a diminuição estaria relacionada a maior 

secreção de insulina (127). Tal como observamos quanto aos níveis de 

adipocinas em SM, em nosso estudo, não observamos diferenças quando 

comparamos as razões neste compartimento. Por sua vez, demonstramos 

que a razão resistina/adiponectina em SF foi significantemente mais baixa 

no grupo DMG comparado ao grupo Controle. Altos níveis de resistina e 

baixos de adiponectina (e razões entre essas adipocinas) já se mostraram 

associados ao DMT2, ao aumento de resistência à insulina e à síndrome 

metabólica (128). Estes nossos resultados sugerem que os efeitos deletérios 

das adipocinas, parecem ser mais impactantes sobre o feto, levando a 

aumento dos níveis de produção de insulina e suas eventuais consequências. 

Não encontramos outros estudos que mostrem resultados similares em 

DMG, isto é, padrão normal de adipocinas em sangue materno concomitante 

com alterações neste perfil em soro fetal. Esta é uma questão que merece ser 

investigada. Com este intuito seria interessante obter mais dados clínicos a 

respeito das participantes e seus recém-nascidos para tentar confrontá-los 

com as avaliações laboratoriais. 

Existem muitas controvérsias quanto à relação entre os níveis de 

adipocinas observados em SM e SF com IMC materno e peso do recém-
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nascido. Luo et al. observaram correlação positiva entre IMC materno e 

leptina materna e negativa em relação à adiponectina materna. Estas 

relações não foram detectadas quando confrontadas estas concentrações 

com  o peso fetal estimado entre a 24ª e 35ª semanas de gestação (83). 

Zhang et al. por outro lado, correlacionaram negativamente os níveis de 

adiponectina em SF com o peso do recém-nascido (129). Um estudo 

mostrou que a obesidade materna parece afetar os níveis de leptina em 

soro fetal (130) e, outro associou o ganho de peso na gestação com 

maiores níveis de leptina em cordão umbilical, por exemplo. Vale 

destacar que diversos investigadores não observaram relação entre o IMC 

materno e os níveis de leptina e adiponectina fetal 

(131)(132)(133)(134)(135)(136). Neste estudo, não houve diferença 

significante entre o os grupos quanto ao peso do recém-nascido e ganho 

de peso, mas de forma geral o grupo com DMG apresentou maior IMC 

materno que as CTL. Diversas análises realizadas incluíram apenas 

grupos menores de participantes tanto DMG como CTL, por isso algumas 

avaliações compreenderam subgrupos sem diferenças significantes de 

IMC, como por exemplo no caso da leptina. De toda forma, observamos 

que o IMC materno teve correlação apenas com a resistina de SF em 

CTL. 

Foram detectados níveis mais elevados de leptina em soro materno 

do que no fetal. Isso está em acordo com os achados de Luo et al. (83) 

que observaram concentração de leptina 50% menor em sangue de cordão 

comparado ao sangue materno. Comparando os grupos entre si, notamos 

que a leptina aparentou estar aumentada em todos os compartimentos nas 

pacientes com DMG, mas esta diferença foi significante apenas em SF. 

Há indicações de que a leptina produzida pela placenta é direcionada 

principalmente para o lado materno (circulação materna), e apenas uma 

pequena parcela vai para o feto (137). Isso talvez se deva às constatações 
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de que a maior produção de leptina pela placenta venha de células do 

sinciciotrofoblasto e células do citotrofoblasto extraviloso (138). O 

posicionamento de tais células poderia propiciar secreção direcionada 

mais para a circulação materna. Por outro lado, acredita-se que a leptina 

não consiga atravessar a barreira placentária ou o faça em mínimas 

quantidades, daí a grande diferença encontrada entre soro materno e fetal 

(139). A leptina em SF seria proveniente principalmente do tecido 

adiposo fetal e, uma pequena parcela teria origem placentária (140)(141). 

Um estudo mostrou níveis mais elevados de leptina em soro materno 

associados a recém-nascidos grandes para a idade gestacional (142). 

Outro, por sua vez, associou apenas a leptina de cordão umbilical à 

macrossomia de neonatos de gestantes saudáveis (143).  Em nossa 

amostra apenas dois RNs tiveram peso de nascimento maior do que 4 kg 

dentre as DMGs e 1 RN das CTL. Só identificamos correlação positiva 

significante entre as concentrações de leptina em SF e peso do recém-

nascido no grupo Controle.   

Independente do grupo de estudo, não encontramos correlações 

entre SM e SF nas dosagens de adipocinas. Quanto à leptina e à resistina 

nossos resultados divergem do observado por outros investigadores em 

gestantes sem comorbidades (144)(145). É possível que essa discrepância 

seja devido à diferença acentuada entre o número de participantes. Estes 

estudos envolvem mais de cem participantes, enquanto neste estudo o 

total de Controles foi de apenas trinta e oito. Por outro lado, em relação à 

adiponectina, os resultados encontrados são similares aos descritos por 

outros investigadores (146).  

O TNF-A pôde ser avaliado nos três compartimentos (SM, SF e 

CM). Tanto no caso das CTL como nas DMG os níveis mais elevados 

foram encontrados em CM e menores em SM. Comparando os valores 

encontrados nos dois grupos, detectamos níveis mais elevados desta 
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citocina em DMG, mas esta diferença não foi significante.  Por sua vez, 

os valores em SF e SM foram similares nos dois grupos de estudo. 

Observamos também que a secreção de TNF-A parece ser influenciada 

pelo bloqueio com anti-TLR4 em DMG e CTL.  

Razões entre citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias já foram 

usadas em estudos de certas doenças e acometimentos inflamatórios 

como doença arterial coronária (147) e pacientes queimados (148). 

Aumento dessa razão estaria associado a piores desfechos (147). Esta 

razão aumentada também já foi associada à gravidade da hiperglicemia 

em gestantes com DMT2 (149). Neste sentido, a única alteração 

encontrada foi a razão IL6/IL10 em SF, que estava significantemente 

reduzida no grupo com DMG. Estes achados podem ser justificados pelo 

aumento dos níveis de IL-10 em SF de DMG. Outro aspecto a se 

considerar é o padrão clínico das pacientes incluídas, as gestantes com 

DMG estavam bem controladas segundo os dados obtidos em prontuário, 

e isto certamente deve ter impactado nos resultados.   

 Foi possível dosar a maior parte dos mediadores nos dois grupos 

de estudo e em diferentes condições, com exceção da citocina IL-17, que 

não foi detectável em nenhuma amostra, independente do grupo (CTL e 

DMG), compartimento (SM, SF e CM) e característica (basal ou 

estimulada: LPS, anti-TLR4 e RSQ). Chamou à atenção também o fato de 

que em todas as amostras séricas (SM e SF), não foram detectados os 

seguintes mediadores: IL-1b, IL-2 e MIP-1alfa. Também, em SF, não foi 

possível identificar RANTES.  

 A IL-8 foi detectada de forma mais consistente em CTL do que 

em DMG nos experimentos que incluíam estímulos. Porém, em CM sem 

estímulo, não houve diferença significante entre os grupos. Keelan et al. 

(150), sugeriram que as células da MA contribuem na liberação das 

citocinas IL-8 e IL-6 no líquido amniótico. Estes autores observaram a 
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produção de IL-8 e IL-6 em cultura de células de MA isoladas de 

gestantes sem comorbidades, na proporção de 5:1 respectivamente (níveis 

dos mediadores). Em nosso estudo, proporção (IL-8:IL-6) foi de 7,8:1 em 

CTL, 1:1,4 em DMG.  Por seu papel considerado inflamatório na 

ativação de neutrófilos, basófilos e células T (151), é curioso termos 

observado menores concentrações em DMG. De toda forma, existem 

muitos estudos que mostram a importância de IL-6 em DMG, que pode 

ser equivalente ao papel desempenhado por IL-8. 

 Os níveis de VEGF em SF foram muito maiores do que em SM, 

mas não foram detectáveis nas amostras de CM, independente da técnica 

utilizada (Luminex e Elisa convencional) para dosagem. Segundo Zhang 

et al. (152), aumento de VEGF está diretamente correlacionado com pior 

controle glicêmico em pacientes com DMT2. Neste estudo, as pacientes 

com DMG estavam bem controladas e, talvez por isso, não tenham sido 

observadas alterações significantes nos níveis séricos deste mediador. 

Infelizmente não tivemos acesso a hemoglobina glicada das gestantes o 

que daria mais precisão na caracterização clínica do grupo DMG. Em 

relação a CM, é possível que, modificando as condições de cultivo se 

consiga detectar esta citocina.  

Um achado interessante é relativo ao MIP-1alfa que foi detectado 

em níveis consideráveis em CM de CTL na presença ou ausência de 

estímulo, mas em nenhuma amostra de CM de DMG independente das 

condições (sem e com estímulo). Em contraposição, MIP-1beta foi 

identificada em todos os tipos de amostras CM, isto é, de CTL e DMG, 

com e sem estímulo. Embora sem significância, os valores mais elevados 

foram observados nas amostras de pacientes com DMG. 

Em termos funcionais, MPI-1alfa e MPI-1beta são similares 

atuando na migração de macrófagos e células NK e na interação das 

células dendríticas com os linfócitos T (153). A razão MPI-1alfa:MPI-
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1beta intra-pancreática aumentada já foi associada à insulite que leva à 

destruição de células-beta em modelo de diabetes em camundongos 

(154). Não foi possível usar tal razão para possíveis análises pelo fato 

dessas quimiocinas não terem sido detectadas em todos os casos.                          

RANTES (CCL5), é outra proteína quimiotática para células T, 

eosinófilos e basófilos, e que cumpre papel ativo no recrutamento de 

leucócitos em locais de inflamação. Observamos níveis consideráveis de 

RANTES em soro materno das pacientes com DMG, mas em CTL foi 

indetectável. As DMG apresentaram resposta ao estímulo por LPS 

significativa enquanto que em CTL isso não ocorreu. Dworacka et al. 

(71) mostraram aumento das concentrações séricas de RANTES em 

pacientes com DMT2, tal como observamos no grupo DMG.  Por outro 

lado, identificamos tanto nas amostras de CM das CTL assim como das 

pacientes com DMG que a produção de RANTES aumentou muito em 

resposta ao estímulo por RSQ (com significância em CTL e sugestão de 

associação em DMG).  Na literatura existem indicações de que este efeito 

pode ser observado, e por isso, RSQ tem sido utilizado no tratamento de 

algumas condições clínicas experimentais como por exemplo em 

camundongo com asma alérgica (155)(156).  

O IP-10, que está associado à resposta Th1 inflamatória (157), 

apresentou discreto aumento (não significante) com o estímulo com LPS 

em ambos os grupos, porém, o estímulo com RSQ tornou tal mediador 

indetectável tanto em CTL quanto em DMG. Esse último achado 

contraria nossas expectativas e precisaria ser melhor investigado, já que 

existem indicações que alguns agonistas do TLR7 causam aumento de tal 

mediador (157). 

A fractalkina que também se associa à resposta Th1 (158), teve 

comportamento semelhante ao IP-10, com pequeno aumento (não 
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significante) pós estímulo com LPS e, foi indetectável com o estímulo 

com RSQ. Estas alterações foram encontradas nos dois grupos de estudo.  

 Comparamos os resultados obtidos em CTL e DMG relativos aos 

níveis em SM de diversas citocinas e quimiocinas, e não identificamos 

nenhuma diferença significante. 

Em relação, a SF a única diferença significante observada foi 

níveis mais elevados de IL-10 nas gestantes com DMG comparadas às 

CTL. É importante destacar que neste caso especificamente houve 

diferença quanto ao IMC, sendo mais elevado no grupo DMG. Devido ao 

número pequeno de casos, não foi possível aplicar testes de regressão 

logística para avaliar o efeito dessa variável nos resultados encontrados. 

Observamos também que a produção de IL-10 em CM estimulada por 

LPS é suprimida por bloqueio com anti-TR4. A estimulação por RSQ 

induz a aumento significativo dos níveis de IL-10 em CM, especialmente 

no grupo Controle. Atègbo et al. (159) detectaram aumento desta citocina 

anti-inflamatória em gestantes com DMG e, sugeriram que este aumento 

pode ser importante no sentido de proteger o desenvolvimento 

gestacional. Alguns investigadores sugeriram que a produção de IL-10 é 

necessária para supressão de TNF-A e IFN-G (160). Paradowska et al. 

(161) ao cultivar membrana amniótica de gestantes saudáveis, com 

metodologia semelhante a do nosso trabalho, observou aumento de IL-10 

em culturas estimuladas com doses altas de LPS.   

 Em relação aos resultados observados nas amostras de CM, 

considerando a exposição a diversas condições, a principal diferença foi 

relativa à avaliação de IL-6. Não detectamos alterações quando 

comparamos as concentrações desta citocina tanto em SM como SF, mas 

sim em CM.  Foram encontradas algumas diferenças entre os níveis de 

IL-6 nos dois grupos, de forma geral os valores foram mais elevados nas 

pacientes com DMG, como esperado. A IL-6 é uma citocina de perfil 
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pró-inflamatório e pode afetar a sensibilidade à insulina e ainda, interferir 

com a produção das adipocinas (159). O bloqueio com anti-TLR4 se 

mostrou expressivo, entretanto, apenas em CTL. Existem indicações que 

aumento da razão IL-6:IL-10 pode estar associada a piores desfechos em 

doenças inflamatórias (162).  

Em conjunto, as análises por imunofluorescência das amostras de 

gestantes com DMG, mostraram semelhanças quanto à intensidade e a 

distribuição da marcação das citocinas (TNF-A e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

IL-17) e de TLR4, sugerindo um padrão mais inflamatório.  

Confrontando os resultados, observam-se discrepâncias quando 

analisamos os níveis de mediadores em compartimentos diferentes, ou a 

marcação tecidual ou ainda a expressão gênica destes componentes. 

Exemplificando, conseguimos quantificar IL-6 em todos os tipos de 

amostra (SM, SF e CM) com diferenças quando comparamos os grupos 

de estudo com a técnica de Luminex. Entretanto, não notamos diferença 

entre CTL e pacientes com DMG quando avaliamos a expressão gênica 

desta citocina por RT-PCR e/ou sua marcação na membrana por 

imunofluorescência. Quanto a expressão tecidual, na maioria das 

amostras a marcação foi tênue ou ausente, independentemente do tipo de 

paciente e do tratamento (PC, Neg e LPS). Uma hipótese a ser 

considerada é que toda citocina produzida é liberada pelo tecido.  

A avaliação de IL-17 também trouxe resultados controversos, ou 

seja, não foi detectável em amostras de SM, SF e CM independente dos 

grupos, mas foi intensamente presente na análise por imunofluorescência. 

As pacientes com DMG apresentaram, como esperado, marcação 

expressiva desta citocina. Seria importante investigar melhor esta 

questão. De forma oposta ao que se notou com a IL-6, de alguma 

maneira, parece que toda a IL-17 que está sendo produzido pela 

membrana está sendo retida no tecido, e não há repercussões sistêmicas. 
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É possível que a avaliação da expressão gênica ajudasse a esclarecer este 

achado. Os resultados relativos à expressão de IL-10 na membrana foram 

concordantes com as dosagens em SF e CM mostrando maior intensidade 

nas pacientes com DMG. 

A análise por imunofluorescência contribuiu muito para 

caracterização dos grupos, mas, por outro lado, foram identificados 

alguns padrões heterogêneos como nos casos de TLR8, TNF-A e de 

TLR7 no caso das gestantes com DMG. A heterogeneidade observada 

pode ser atribuída tanto à diversidade do padrão clínico das gestantes, 

como a questões técnicas.  

Embora tenha sido observada grande variabilidade na marcação de 

TNF-A, tomados em conjunto, os resultados da imunofluorescência 

corroboraram os achados na avaliação das CM mostrando que a 

expressão desta citocina é mais forte nas pacientes com DMG.  

Entre os receptores avaliados, apenas TLR4 trouxe resultados mais 

interessantes. A distribuição deste receptor nas membranas de pacientes 

com DMG foi mais heterogênea do que nas de CTL, mas não houve 

diferença de intensidade de fluorescência entre os grupos de estudo. É 

possível que esta alteração seja discreta, já que também não foi 

identificada maior expressão gênica deste receptor nas amostras de DMG 

(RT-PCR). Em estudo recente (163), foi demonstrado que a expressão de 

TLR4 é maior nas placentas de pacientes com DMG, mas isto foi 

particularmente observado na face materna, e, nossa avaliação se 

restringe ao lado fetal.  

A marcação do receptor P2X4, que poderia indicar outras vias de 

inflamação, não contribuiu nesta análise já que foi muito semelhante nos 

grupos CTL e DMG.  

Neste estudo abordamos diferentes compartimentos (SM, SF e 

CM) utilizando diferentes técnicas. Em algumas amostras os níveis de 
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mediadores foram indetectáveis, outras vezes não conseguimos obter 

material completo de cada gestante necessário para análises de todos os 

mediadores. Não foram notadas correlações evidentes entre os dados 

obtidos, o que mostra que a dosagem de mediadores em nível sistêmico 

materno (SM) pode não refletir exatamente a condição presente na 

interface materno-fetal e no feto propriamente dito. Percebe-se que as 

respostas mais contundentes foram observadas na membrana amniótica, 

diretamente por imunofluorescência ou indiretamente pela avaliação em 

CM.      

A maioria das gestantes com DMG incluídas eram bem controladas 

apenas com dieta adequada sem necessidade de insulina. Observamos que 

entre as quatro gestantes que faziam uso de insulina, três foram 

diagnosticadas no primeiro trimestre e uma no segundo. Quando 

comparamos os diferentes mediadores não notamos diferenças acentuadas 

neste subgrupo, mas vale mencionar que o número de casos era bem 

reduzido.  A avaliação da hemoglobina glicada, assim como dados mais 

detalhados de prontuários poderiam contribuir para nossa análise, mas 

não tivemos acesso a essas informações porque grande parte das 

participantes foram selecionadas em outra Instituição. A inclusão de 

casos mais graves poderia modificar o padrão de resultados 

caracterizando um quadro mais evidente de inflamação, mas nossas 

observações sugerem que ainda assim, as alterações na unidade materno-

fetal devem ser mais intensas do que as detectadas em nível sistêmico 

materno ou fetal. 

Outro aspecto importante é que avaliamos subgrupos de DMG e 

Controles com diferenças significantes quanto ao IMC e a idade, mas 

como o número de participantes era relativamente reduzido não 

realizamos a regressão logística binária. Existem controvérsias quanto a 

interpretação dos resultados desta análise nestes casos.  
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Apesar de haver certa heterogeneidade entre os casos, a membrana 

amniótica de DMG parece apresentar um perfil mais inflamado 

caracterizado pela expressão acentuada de mediadores tais como IL-17, 

TNF-A, e TLR4 do que a das normoglicêmicas. As culturas de 

fragmentos de membrana corroboram estes achados e a análise da 

permeabilidade também. 

Na literatura, existem estudos que mostram modificações no 

padrão de expressão de receptores tipo TLR e de citocinas na membrana 

amniótica associada à ocorrência de infecção bacteriana e/ou parto pré-

termo (18)(164). Outros mostram sinais de ativação nesta membrana que 

podem induzir às alterações que caracterizam a pré-eclâmpsia (165).  

Neste contexto, podemos sugerir que a membrana amniótica de 

DMG com o perfil clínico das participantes desta pesquisa, apresenta uma 

condição de inflamação branda, que não chega a ter grandes repercussões 

para mãe e para o feto. Não sabemos se um quadro mais intenso de 

hiperglicemia gestacional causaria repercussões locais mais fortes na 

membrana amniótica, como por exemplo, produção significativamente 

aumentada de citocinas inflamatórias.  

Nossos resultados mostraram que as MA de gestantes com DMG, 

que permaneceram em cultura por 24 horas sem estímulo (Neg), 

apresentaram maior permeabilidade à fluoresceína. Este achado sugere 

que algum fator, seja um ambiente inflamatório local, seja um estado 

hiperglicêmico crônico, pode induzir aumento da permeabilidade da 

membrana. Isso também pode ser relacionado às observações aqui 

relatadas de significante redução da expressão de Claudina-4 na 

membrana (sem estímulo) das pacientes com DMG. 

Observamos também que LPS tende a aumentar a permeabilidade 

da membrana amniótica.  Este achado foi mais evidente em amostras de 

normoglicêmicas. LPS parece não reduzir a expressão de Claudina-4 em 
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epitélio, porém, nota-se diminuição dessa proteína no mesênquima do 

âmnion em ambos os grupos após estímulo. Kobayashi, Miwa e Yasui 

(2010)(41) observaram que mediadores inflamatórios enfraquecem a 

barreira amniótica de camundongos através de alterações nas JO. Estes 

pesquisadores relataram alterações nos padrões de expressão de 

Claudina-4 no âmnion proporcionadas pela injeção intraperitoneal de 

LPS. Após estímulo com LPS, observou-se redução na expressão da 

Claudina-4 em epitélio em comparação ao controle (sem estimulação). 

Segundo os investigadores, as modificações observadas sugerem que 

tenha ocorrido enfraquecimento das junções intercelulares. Em nosso 

estudo, o LPS não teve este efeito em região de células epiteliais, mas 

ocorreu de maneira geral pequena diminuição de expressão dessa 

proteína.   

Mediadores inflamatórios ativam vias de sinalização distintas que 

são relatadas como reguladoras das JO, tais como NF-kB, proteína cinase 

A, proteína cinase C, cinase de cadeia leve da miosina e vias de apoptose 

(166)(167)(168)(169)(170)(171)(172).  

Diferentemente do observado com a proteína de JO Claudina-4, 

neste estudo não foram detectadas diferenças nas marcações da proteína 

de JA E-caderina entre os grupos CTL e DMG. Nas diversas situações 

(PC, Neg e LPS), a E-caderina também não apresentou diferenças em sua 

expressão tecidual de forma importante. Esse achado contrasta com o 

estudo de Togrul et al. que observaram menor expressão da E-caderina na 

MA de pacientes com DMG, além de alterações na integridade da 

membrana nesse grupo quando comparadas as normoglicêmicas. Baseado 

nestes achados, os investigadores sugerem que a membrana amniótica de 

pacientes com DMG sofra alterações, caracterizadas pelo aumento de 

espessura devido à proliferação de tecido conjuntivo, e perda de 

integridade das junções célula-célula.  
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 É discutível se o polidrâmnio está relacionado a aumento de 

permeabilidade do âmnion. É preciso investigar mais para esclarecer o 

papel das membranas placentárias no controle do líquido amniótico em 

pacientes com DMG. Além desse fator, o enfraquecimento das junções 

célula-célula do epitélio amniótico é tido como possível elemento que 

favoreça a entrada de micro-organismos na cavidade amniótica (41). Essa 

via de predisposição à infecção pode estar associada com complicações 

gravídicas em pacientes com DMG, como a corioamnionite e o parto 

prematuro (173)(174). 

 Este projeto incluiu diversas análises de um grande conjunto de 

mediadores, entretanto alguns pontos específicos podem ter interferido e 

dificultado a avaliação realizada. Neste contexto vale mencionar o 

número restrito de participantes, tanto com DMG como CTL; a realização 

de algumas técnicas mais complexas; a falta de dados eventualmente 

relevantes (ex. hemoglobina glicada) e a inclusão de gestantes com 

quadro clínico leve de DMG com bom controle glicêmico. Na verdade, 

ao se selecionar pacientes submetidas a cesárea eletiva, automaticamente 

se exclui casos mais graves, que poderiam apresentar maiores 

descompensações.  

  Apesar destas limitações este estudo esclareceu alguns aspectos do 

DMG. Tomados em conjunto, nossos achados sugerem que o diabetes 

gestacional afete a membrana amniótica, mas este impacto não seria 

suficiente para causar alterações inflamatórias com intensidade capaz de 

comprometer a evolução da gestação.  
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- A membrana amniótica de gestantes com diabetes gestacional 

apresentou perfil discretamente inflamatório. 

- A concentração de IL-6 se mostrou aumentada em cultura de membrana 

amniótica de pacientes com DMG comparada a Controles.  

- O estímulo in vitro com lipopolissacarídeo bacteriano (LPS) e 

Resiquimod (RSQ) não induziu a alterações expressivas na resposta 

inflamatória da MA de pacientes com DMG e normoglicêmicas.  

- O bloqueio do receptor TLR4 parece ter sido efetivo levando a 

diminuição da resposta inflamatória em MA nos dois grupos de estudo.  

- Não foram observadas correlações entre os níveis de mediadores 

avaliados em sangue periférico materno, em sangue de cordão e os 

observados em sobrenadante de cultura de membrana amniótica 

- A membrana amniótica de pacientes com DMG foi mais permeável do 

que a das Controles. 

Finalmente, as alterações inflamatórias observadas se deram no 

lado fetal (soro fetal, sobrenadante de cultura de membrana e membrana 

amniótica) e não no lado materno (soro materno). É preciso prosseguir 

nesta linha de investigação para melhor caracterizar este padrão de 

resposta inflamatória fetal e placentária, presente na ausência de 

inflamação sistêmica na gestante com DMG.    
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9.1 Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

1- O Laboratório de Obstetrícia Fisiológica e Experimental 

(Departamento de Obstetrícia) da Universidade Federal de São Paulo 

gostaria de convidar você a participar do projeto de pesquisa intitulado: 

“Avaliação do perfil celular e funcional da membrana amniótica de 

gestantes diabéticas”. 

2- O objetivo deste estudo é avaliar mediadores inflamatórios em sangue 

periférico, sangue de cordão e membrana amniótica de placentas de 

gestantes saudáveis e com diabetes mellitus gestacional, na tentativa de 

relacionar estas alterações com o desenvolvimento desta doença.  

3- Serão coletados 5 mL de sangue materno por punção periférica da veia do 

antebraço no momento do parto, 5mL de sangue de cordão umbilical e, 

amostras de membrana amniótica de placenta de gestantes submetidas à 

cesariana eletiva. 

4- A coleta de sangue materno poderá causar um pouco de dor na punção e a 

formação de equimose ou hematoma no local, embora isto não seja 

frequente. 

5- Não há benefício direto para a participante. Trata-se de estudo 

epidemiológico testando a hipótese de que pacientes com diabetes mellitus 

gestacional apresentam alterações da resposta imune materno-fetal. 

Somente no final do estudo poderemos concluir se existe ou não alguma 

alteração que pode ser relacionado ao diabetes mellitus gestacional. 

6- Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. Os 

principais investigadores são: Dra. Silvia Daher, Dra. Rosiane Mattar e o 

aluno Thiago Paes de Barros De Luccia, que podem ser encontrados na Rua 

Napoleão de Barros, 8ºandar - tel: 5576-4110 / 5576-4962. Se você tiver 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 
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com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Prof. Francisco de 

Castro, n◦ 55, 04020-050. Telefones: 011-5571-1062; 011- 5539-716; e-

mail: CEP@unifesp.edu.br. 

7- É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento 

e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de 

seu tratamento na Instituição. 

8- Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas 

em conjunto com as de  outros pacientes, não sendo divulgado a 

identificação de nenhum paciente. 

9- Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das 

pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do 

conhecimento dos pesquisadores. 

10- Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante 

em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há 

compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer 

despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa; 

11- Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou 

tratamentos propostos neste estudo, o participante tem direito a tratamento 

médico imediato na Instituição, bem como às indenizações legalmente 

estabelecidas. 

12- Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e todo o material 

coletado somente para esta pesquisa. O material biológico que não for 

utilizado deverá ser descartado. 

13- O presente termo está sendo disponibilizado em 2 (duas) vias 

originais, uma para ficar com o paciente e outra para ficar com o 

pesquisador. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que 

li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Avaliação do perfil 

celular e funcional da membrana amniótica de gestantes diabéticas”. Eu 
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discuti com a Dra. Silvia Daher e/ou com a Dra. Rosiane Mattar e/ou com o 

aluno Thiago Paes de Barros De Luccia sobre a minha decisão em participar 

nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos que serão realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias 

de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também 

que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 

tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda 

de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 

neste Serviço. 

            

________________________________________________ 

Nome da participante/representante legal 

________________________________________________ 

Assinatura da participante/representante legal              Data        /      / 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre 

e Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste 

estudo. 

________________________________________________ 

Nome do pesquisador responsável 

_________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável                 Data        /      / 
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9.2  Protocolo de coleta de dados 

       FICHA DE DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 

 

Coleta de dados: 

Data: _____/_____/______    Responsável pela coleta: 

______________________________ 

Local da coleta: ______________________Hora da 

coleta:_____________________________ 

 

Identificação:                                         

Nome:  _____________________________________________ RH-HSP ________________ 

Endereço:___________________________________________________________________ 

CEP: _________________________ Natural: _____________________________________ 

Telefone: ____________________ / Celular: ___________________/___________________ 

Idade: ______  Escolaridade: ___________________  

Profissão:________________________  

Estado civil: (   ) casada  (   ) união consensual  (   ) solteira (   ) 

Outras:_________________ 

 

Cor/Raça (autodeclarada): 

Paciente:     (   ) branca (   ) negra (   ) parda   (   ) indígena   (   ) asiática 

Pai:                  (   ) branca (   ) negra (   ) parda   (   ) indígena   (   ) asiática 

Mãe:                  (   ) branca (   ) negra (   ) parda   (   ) indígena   (   ) asiática 

 

Antecedentes Familiares 

Tem parentes de 1º grau com diabetes?  (   ) Não      (   ) Sim 

Se sim, quem? __________________________  Desde quando? 

_________________________ 

 

Antecedentes Pessoais:   

Tabagismo          (   ) Não      (   ) Sim         Frequência: _________________ 

Etilismo   (   ) Não      (   ) Sim         Frequência: _________________ 
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Antecedentes Clínicos: 

Doença durante a gestação atual:  (   ) Não      (   ) Sim  _______________________________ 

Faz uso de medicação?                  (   ) Não      (   ) Sim _________________________________         

Internações clínicas:                      (   ) Não      (   ) Sim _________________________________              

Transfusão sanguínea:                   (   ) Não      (   ) Sim _________________________________ 

Intercorrências obstétricas até o momento:  (   ) Não      (   ) Sim _______________________   

 

 

Antecedentes Obstétricos 

Ano 

 

Gestação  
 

Tipo de 
parto 

Sexo Peso ao 
nascer 

Intercorrências 

Maternas 

Intercorrências 

Neonatais 

       

       

       

       

       

 

Idade Gestacional na data da coleta:         

DUM : _____/_____/______                          IG atual baseada na DUM:  ______ semanas 

Data do 1o US: _____/_____/______             IG no 1º US: ______ semanas 

IG atual baseada em 1ª US: ______ semanas  

 

Exame Físico     Data: _____/_____/______         

Peso Pré- gestacional:  _______ Kg     Altura _______ m     IMC pré-gestacional ______ Kg/m2  

Peso atual _______ Kg              Pressão arterial ______ x ______ mmHg 

 

Exames Laboratoriais: 

Glicemia jejum _______  

Curva glicêmica –75g realizada em _____/_____/______  com IG de  _______ semanas  

Resultado: Jejum _________   1h _________ 2h _________             

Segunda curva glicêmica –75g realizada em _____/_____/______ com IG de  _____ semanas  

Resultado: Jejum _________   1h _________ 2h _________      
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Resultado perinatal: 

Dados coletados em  _____/_____/______   por:    telefone (      )     ficha do Hospital (      )  

Data do parto: _____/_____/______       Horário do parto:_______:_________ 

Idade gestacional: ________  semanas  

Local: (   ) Hospital São Paulo   (   ) Outros __________________________________ 

Tipo:  (   ) Normal (   ) Fórcipe   (   ) Cesariana Indicação:_________________  

Sexo do RN:     M (     )  F (     )   Peso ao nascer: _______ g (   ) AIG  (   )GIG   (   )PIG 

RN – Alta com intercorrências: Não (    )  Sim (    )  Qual?_______________________ 

Tempo de internação do RN: _______ dias 

Peso da placenta: _______ 
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9.3 Parecer consubstanciado do CEP 
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9.4. Publicações 
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9.5 Ata de reunião da comissão julgadora de qualificação de 

tese de doutorado. 
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Tese formatada seguindo as normas do Departamento de 

Obstetrícia da Universidade Federal de São Paulo.  
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