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Síndrome de Pré-eclâmpsia e a quimiocina RANTES (CCL5) 
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Resumo 

Pré-eclâmpsia, definida como hipertensão acompanhada por proteinúria, é uma 

específica síndrome na gestação que acomete aproximadamente 2-8% das gestantes, e é uma 

das principais causas de morbidade e mortalidade materna e fetal. 

O estudo teve como objetivo estimar os níveis de RANTES no plasma materno, 

placenta e plasma do cordão umbilical e estabelecer um perfil desta citocina em gestantes 

normais e com pré-eclâmpsia.  

Foi conduzido um estudo transversal com 69 gestantes para avaliar os níveis de 

RANTES em um grupo de 33 mulheres com pré-eclâmpsia e em um grupo controle de 36 

gestantes normais, tendo similar idade materna e gestacional, no Hospital São Lucas da 

PUCRS, Porto Alegre. As concentrações de RANTES nas amostras foram determinadas pelo 

método imunoenzimático de ELISA. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

da PUCRS e todos os participantes assinaram um termo de consentimento. 

Os resultados demonstraram que as gestantes com pré-eclâmpsia apresentam níveis de 

RANTES significativamente mais elevados no plasma e placenta do que as gestantes normais 

(P<0.01). O plasma do cordão umbilical dos recém-nascidos das gestantes com pré-eclâmpsia 

apresentou significativa redução dos níveis de RANTES comparados com o plasma do cordão 

umbilical dos recém-nascidos das gestantes normais (P<0.01). A concentração de RANTES 

na placenta demonstrou uma positiva correlação com RANTES no plasma materno (Pearson´s 

correlation r= 0.697; p<0.001), e negativa com o plasma do cordão umbilical (Pearson´s 

correlation r= -0.818; p<0.001). Uma forte correlação negativa foi observada entre RANTES 

do plasma materno e plasma do cordão umbilical (Pearson´s correlation r= -0.751; p<0.001). 
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Este estudo mostra que os níveis de RANTES são diferentes na placenta, plasma 

materno e fetal em ambas, gestantes normais e com pré-eclâmpsia. Quando comparados entre 

os grupos, a pré-eclâmpsia confirma-se como uma condição inflamatória pela presença 

elevada de RANTES na placenta e plasma materno. No sangue do cordão umbilical os níveis 

foram mais elevados nas gestantes normais, sugerindo que o feto de pré-eclâmpticas talvez 

diminua a resposta inflamatória para não piorar o quadro geral, prolongando, assim, o período 

gestacional. 


