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Resumo 

 

 Objetivo: Comparar os níveis plasmáticos do receptor r solúvel da Interleucina-6 (IL-

6Sr) em gestantes normotensas e com Síndrome de pré-eclâmpsia, no terceiro trimestre da 

gestação. 

Metodologia: O estudo foi realizado no Hospital São Lucas/PUCRS, tendo sido 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Realizou-se coleta de sangue materno no período 

pré parto de 21 pacientes com pré-eclâmpsia e de 39 gestantes normotensas. As amostras 

foram armazenadas a -80°C até a análise. Os níveis séricos de IL-6sR foram mensurados 

através do teste imunoenzimático (ELISA). Para comparar os grupos, foi utilizado teste t de 

Student, considerando significativo P<0,05. 

Resultados: Os resultados para gestantes com pré-eclâmpsia e gestantes normotensas, 

respectivamente, foram: idade materna de 22,3±4,8 vs 26,0±3,7 anos (P=0,06); idade 

gestacional de 32,7±5,8 vs 40,1±0,8 semanas (P=0,01); pressão arterial sistólica 143,0±2,2 vs 

118,8±3,1 mmHg; pressão arterial diastólica 112,5±4,0 vs 77,2±10,2  mmHg (P=0,01); ácido 

úrico 5,87±1,10 vs 4,57±0,12  mg/dL (P=0,02); creatinina sérica 0,82±0,12 vs 0,73±0,09 

mg/dL (P=0,01); peso do recém-nascido 2.130,7±839,3 vs 3.555,0±261,0 g (P=0.01); peso da 

placenta 621,3±167,0 vs 796,3±154,2 g (P=0,05) para peso da placenta (g). A relação 

proteinúria/creatininúria no grupo das pacientes com pré-eclâmpsia foi de 2,40±1,31 g/g. Os 

valores de IL-6sR (ng/dL) foram 28,7±10,8 (pré-eclâmpsia) vs 16,5±6,4 (gestantes 

normotensas) (P=0,01). 
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 Conclusões: Os níveis plasmáticos maternos do receptor solúvel da Interleucina-6 

apresentaram-se elevados em pacientes com síndrome de pré-eclâmpsia quando comparados 

com as gestantes normotensas. A IL-6, uma importante citocina inflamatória, em trabalhos 

anteriores mostrou estar associada à exacerbação inflamatória observada nesse distúrbio 

hipertensivo gestacional. Assim, sugerimos que seu receptor solúvel teria uma ação agonista 

na atividade da IL-6, visto seu aumento significativo no plasma dessas gestantes. Por fim, 

esse resultado corrobora a teoria da exacerbação inflamatória da pré-eclâmpsia; no entanto, 

acredita-se que uma análise mais detalhada do IL-6sR, com seu receptor IL-6R, associado à 

citocina IL-6, em tecidos materno, fetal e placenta poderia contribuir para o melhor 

entendimento da Pré-eclâmpsia. 
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