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RESUMO 
 

A pré-eclâmpsia é uma doença obstétrica multifatorial e poligênica, que afeta gestantes após a 

20ª semana de gestação.  Até os dias de hoje, sua etiologia não foi completamente 

compreendida, podendo estar relacionada com fatores ambientais e genéticos.  Recentemente, 

diferentes pesquisas focam na identificação de genes candidatos possivelmente relacionados 

com a pré-eclâmpsia.  Alguns estudos postularam que polimorfismos no gene do Receptor de 

Estrogênio alpha (ESR1) podem influenciar na ação gênica como um modulador da 

expressão do estrogênio ligante.  O polimorfismo ESR1PvuII é caracterizado por uma 

alteração de C para T na região -397 do gene, enquanto que o polimorfismo ESR1XbaI é 

caracterizado por uma alteração de A para  G na região -351 do mesmo gene. Tais alterações 

podem reduzir a expressão do gene ESR1 causando vasoconstrição sistêmica, isquemia 

placentária e restrição do crescimento fetal, mecanismos estes influenciados pelo estrogênio e 

característicos na pré-eclâmpsia. Desta forma, mulheres com alterações nesse gene podem ser 

mais susceptíveis ao desenvolvimento da pré-eclâmpsia na gestação, assim como podem 

possuir algum risco para o desenvolvimento futuro de doenças cardiovasculares. O objetivo 

desse estudo caso-controle foi investigar associação entre os polimorfismos PvuII e XbaI no 

gene ESR1 em mulheres com pré-eclâmpsia do Rio de Janeiro,  avaliando as frequências 

genotípicas e alélicas dos polimorfismos, isoladamente ou por combinação de genótipos, em 

ambos os grupos. Também como objetivo, pretendeu-se avaliar as características 

demográficas e clínicas nos diferentes grupos, assim como investigar a associação da história 

familiar de pré-eclâmpsia. O grupo controle foi formado por 95 mulheres grávidas 

normotensas, saudáveis e o grupo caso foi constituído por 95 pacientes com pré-eclâmpsia 

severa.  O DNA genômico foi extraído a partir de células bucais por digestão com proteinase 

k e precipitação com acetato de amônio. A detecção dos polimorfismos do gene ESR1 foi 

realizada através do método de PCR-RFLP.  As frequências alélicas e genotípicas foram 

comparadas em cada grupo utilizando x
2
 e/ou teste exato de Fisher; teste t Student foi usado 

para comparar variáveis contínuas.  As análises estatísticas foram realizadas utilizando o 

programa Graph Prism 5.0. As frequências alélicas observadas foram semelhantes entre os 

grupos. Para o polimorfismo PvuII foram de: 48,4% versus 43,7% para o alelo C e 51,6% 

versus 56,3% para o alelo T, em controles e casos, respectivamente. Enquanto que para o 

polimorfismo XbaI, as frequências alélicas foram: 61,6% versus 68,9% para o alelo A e 

38,4% versus 31,1% para o alelo G nos controles e casos, respectivamente. As frequências 

genotípicas do polimorfismo PvuII foram de 32,6% TT; 47,4% TC; 20,0% CC para os casos 

e 26,4% TT; 50,5% TC 23,1% CC para os controles. As frequências genotípicas para o 

polimorfismo XbaI foram  de 48,4% AA; 41,0% AG; 10,6% GG para os casos e 38,9% AA; 

45,3% AG  15,8% GG para os controles, nenhuma apresentando diferença significativa entre 

os grupos.  As características clínicas e demográficas demonstraram ter associação com a 

doença, embora esta não possua interação entre os genótipos dos polimorfismos estudados. A 

mesma falta de interação foi observada entre os genótipos e história familiar da doença.  

Assim, não foi observada nenhuma associação entre os polimorfismos do Receptor do 

Estrogênio alpha PvuII e XbaI e a suscetibilidade para pré-eclâmpsia em mulheres do Rio de 

Janeiro. 

 

 

Palavras-Chave: Pré-eclâmpsia, Polimorfismos, ESR1,  PvulI,  XbaI. 



ABSTRACT 
 

Preeclampsia is a multifactorial and polygenic obstetrical disease, estrogen dependent that 

affects women after 20
th

 week pregnancy. Its etiology is still unknown, and may be related to 

environmental and genetic factors. Recently, different researches had been attempted to 

identify candidate genes related with preeclampsia. Several studies have postulated that 

Estrogen Receptor alpha gene (ESR1) polymorphisms may influence gene´s action as a 

modulator of the ligands estrogens. The ESR1PvuII polymorphism is characterized by a 

change the C to T in the region -397 of the gene, whereas the ESR1XbaI polymorphism is 

characterized by a change the A to G allele in the region -351 of the same gene. Those 

alterations may reduce the ESR1 gene expression and as consequence could cause: systemic 

vasoconstriction, placental ischemia and fetal growth restriction. These mechanisms could be 

influenced by estrogen and are characteristics of preeclampsia. Thus, women with 

abnormalities in this gene could develop preeclampsia in pregnancy, even as could develop 

some risk to vascular diseases in the future. The aim of this case-control study was to 

investigate the association between ESR1polymorphisms PvuII and XbaI in women with 

preeclampsia from Rio de Janeiro, evaluating the genotype and allele frequencies of these 

polymorphisms isolated or in combination in both groups. Also, to evaluate demographics and 

clinical characteristics in different groups and to investigate the association of family history 

of preeclampsia. The control group was composed by 95 normotensive pregnant healthy 

women and the case group was composed by 95 patients with severe preeclampsia.  Genomic 

DNA was extracted from buccal cells by proteinase k digestion and ammonium acetate 

precipitation. The detection of ESR1polymorphisms was carried out by PCR- RFLP-. The 

allele and genotype frequencies were compared in each group applying the qui-Square and/or 

Fisher´s exact test; the t student test was applied to compare continuous variables. Statistical 

analyses were performed using Graph Prism 5.0 software. The allele frequencies in both 

groups to PvuII polymorphism were 48.4% versus 43.7% for C allele and 51.6% versus 

56.3%for T in control and case groups, respectively. Whereas to XbaI polymorphism, the 

allele frequencies were 61.6% versus 68.9% for A allele and 38.4% versus 31.1% for G allele 

in controls and cases groups respectively. The genotype frequencies of PvuII polymorphism 

were: 32.6% TT; 47.4% TC; 20.0% CC in cases group and 26.4% TT; 50.5% TC 23.1% CC 

in control group. The genotype frequencies of XbaI polymorphism were: 48.4% AA; 41.0% 

AG; 10.6% GG in case group and 38.9% AA; 45.3% AG 15.8% GG in control group, no 

significant difference was found. The clinical and demographic characteristics have 

demonstrated association with the disease, although there is no interaction with the 

polymorphisms genotypes evaluated.  No interaction was observed between genotypes and 

family history of the disease.  Thus, we found no associations between polymorphisms of the 

estrogen receptor alpha PvuII and XbaI and preeclampsia susceptibility in women from Rio 

de Janeiro. 

 

Key-words: Preeclampsia, Polymorphisms, ESR1, PvuII and XbaI. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 EPIDEMIOLOGIA DA PRÉ-ECLÂMPSIA 

 

De acordo com o Relatório do “National High Blood Pressure Education Program” 

(2000), a pré-eclâmpsia é uma patologia multisistêmica de causa não completamente 

compreendida exclusiva da espécie humana, que ocorre apenas na presença da placenta. É 

caracterizada por uma resposta vascular anormal em resposta a inadequada implantação 

placentária, associada a um aumento da resistência vascular, da agregação placentária, 

ativação da cascata de coagulação e disfunção endotelial. 

A pré-eclâmpsia é considerada a segunda causa de morbidade e mortalidade materna e 

perinatal em países subdesenvolvidos (Khan, et al., 2006). No Brasil, é responsável por 

aproximadamente 37% das causas de morte obstétricas diretas (Laurenti, et al., 2004). 

Enquanto que nos países desenvolvidos é considerada a principal causa de mortalidade 

materna (Sibai, et al., 2005).  Em geral, 10 a 15% das mortes maternas estão associadas com a 

pré-eclâmpsia e eclampsia (Duley, 2009). 

Dependendo da etnia, a incidência da pré-eclâmpsia varia de 3 a 7% em gestantes 

nulíparas saudáveis e 1 a 3% em multíparas.  Além disso, a nuliparidade e a ocorrência de 

uma gestação oriunda de novos parceiros têm sido apontadas como importantes fatores de 

risco para a doença (Zhang, et al., 1997). 

Outros fatores de risco também foram identificados, dentre eles: histórico familiar, 

histórico médico de hipertensão crônica, doença renal, diabetes e obesidade.  Assim como 

gestações características: gestação gemelar e molar, gestação prévia com pré-eclâmpsia, ou 

más formações congênitas fetais (Barton & Sibai, 2008; Rijhsinghani, et al., 1997). 

Viver em grandes altitudes também parece estar relacionado ao aumento da incidência 

da pré-eclâmpsia, e pode estar atribuída a uma maior hipóxia placentária, uma diminuição do 

diâmetro das artérias uterinas e um baixo fluxo arterial uterino (Julian, 2011). 
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1.2 DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

 

A pré-eclâmpsia é definida como um quadro de hipertensão materna, em gestantes 

previamente normotensas, sendo caracterizada por uma pressão sistólica > 140 mmHg e /ou 

uma pressão diastólica > 90 mmHg medidas em duas ocasiões, com pelo menos 6 horas de 

diferença entre uma aferição e outra, associada a um quadro de proteinúria, sendo definida 

como duas ou mais ocorrências de proteína: > 300 mg total de proteína em uma coleta de 

urina em 24 horas, ou taxas de creatinina > 30 mg\mmol (Sibai, et al., 2005). 

A pré-eclâmpsia pode ser classificada em moderada e severa.   Pré-eclâmpsia 

moderada é definida por uma pressão arterial > 140X90 mmHg e proteinúria de >0,3 a 

3,0gr/24h.  Enquanto que a pré-eclâmpsia severa é diagnosticada quando existe uma pressão 

sistólica >160-170 mmHg e uma pressão diastólica de 100-110 mm Hg associado à 

proteinúria  >5 g em uma amostra de urina de 24 h, oligúria indicada por um débito menor 

que 400 mL ou pela taxa de creatinina sérica maior que 1,2 mg (Sibai, et al., 2005). 

Eventualmente, a pré-eclâmpsia severa pode também ser definida ao surgirem quadros 

de distúrbios neurológicos maternos, tais como dores persistentes de cabeça, alterações 

cerebrais (do sistema nervoso central: alteração do nível de consciência) e\ou visuais (visão 

turva ou cegueira), vômitos, dor pélvica e\ou epigrástrica ou em quadrante superior direito, 

falta de ar, sangramento vaginal, cianose, edema pulmonar, icterícia ou alteração nas enzimas 

hepáticas, síndrome de HELLP e trombocitopenia grave (contagem de plaquetas menor que 

100,000/mm
3
).  Uma evolução pode se dar para o estágio mais grave da doença, na presença 

do quadro convulsivo, eclampsia (Sibai, et al., 2005). 

 

 

1.3 ACHADOS CLÍNICOS 

 

Os achados clínicos da pré-eclâmpsia podem se manifestar tanto como uma síndrome 

materna (na presença de hipertensão, proteinúria, com ou sem outra patologia multissistêmica 

associada) ou fetal (com restrição do crescimento, diminuição do volume de liquido amniótico 

e alteração no aporte de oxigênio) (Ness, 1996; Report of the National High Blood Pressure 

Education Program, 2000; Sibai, 2003).  Na prática clínica, a síndrome materna apresenta 

diferenças quando ocorre próximo do termo sem que haja comprometimento fetal, e em 

relação àquela de inicio precoce antes da 34ª semana de gestação com restrição do 

crescimento fetal e parto pré-termo. (Ness & Roberts, 1996; Vatten & Skjaerven, 2004). 
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1.4 RISCOS 

 

A interrupção da gestação é o único tratamento efetivo para a pré-eclâmpsia.  Embora 

os sintomas e as alterações laboratoriais geralmente regridam horas após o parto, o risco de 

complicações ainda existem e podem persistir por algum tempo (Barton & Sibai, 2008). 

Aproximadamente 20% das mulheres que desenvolveram pré-eclâmpsia, desenvolvem 

hipertensão ou microalbuminúria durante um longo prazo após o parto, e o risco dessas 

mulheres desenvolverem doenças cardiovasculares e cerebrovasculares duplica quando 

comparadas as mulheres da mesma idade oriundas de gestações saudáveis (Osmond, et al., 

2007).  Ou seja, mulheres que desenvolveram pré-eclâmpsia na gestação podem desenvolver 

hipertensão crônica, doenças cardíacas isquêmicas e acidentes vasculares encefálicos ao longo 

da vida (Meads, et al., 2008). Assim como, crianças que nasceram de gestações onde as mães 

apresentaram pré-eclâmpsia também possuem maior risco de desenvolverem acidente 

vascular encefálico, doenças cardiovasculares e síndrome metabólica na vida adulta (Osmond, 

et al., 2007; Eriksson, et al., 2001; Barker, et al., 1993).
 
 

Estima-se que o risco de recorrência da doença seja menos de 10% de todos os casos 

de pré-eclâmpsia, porém este número tende a aumentar quando essa é descoberta antes da 28ª 

semana de gestação.  O risco relativo é igual a 15 se a doença ocorrer entre a 20ª-33ª semana.  

Já entre a 33ª-36ª semana, o risco relativo diminui para 10 e finalmente, após a 37ª semana de 

gestação o risco cai para 8 (Mostello, et al., 2002). 

Quando a pré-eclâmpsia é diagnosticada precocemente, antes da 34ª semana de 

gestação, o risco de mortalidade materna aumenta 20 vezes mais quando comparada a pré-

eclâmpsia que se desenvolve mais próxima ao termo (Knuist, et al., 1998). 

Diferentes estudos sugerem que quando a pré-eclâmpsia é diagnosticada antes da 28ª 

semana de gestação, o risco de essas mulheres desenvolverem a doença em futuras gestações 

aumenta consideravelmente quando comparadas com mulheres que desenvolveram a doença 

após a 28ª semana de gestação (Vince, et al., 1995). Essas mulheres, ainda, possuem um 

maior risco para desenvolver doenças cardiovasculares (Sibai, et al., 1986; Sibai, et al., 1991; 

Opsjon, et al., 1993; Mackay, et al., 2001; Von Dadelszen, et al., 2002).
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1.5 FISIOPATOLOGIA DA PRÉ-ECLÂMPSIA 

 

Em gestações normais, a invasão trofoblástica transforma a circulação uteroplacentária 

em uma circulação de alta complacência, com um sistema de baixa resistência que apresente 

uma relativa sensibilidade, ou até mesmo certa insensibilidade as substâncias 

vasoconstrictoras.  Esse processo ocorre em dois estágios: na primeira onda de invasão 

trofoblástica, quando os segmentos deciduais das artérias espiraladas são afetados, seguido 

pela segunda onda de invasão, no segundo trimestre da gestação, quando as vilosidades 

citotrofoblásticas invadem o interior do miométrio, fazendo com que essas artérias percam 

seus endotélios e a maioria de suas fibras musculares (Brosens, 1977).
 

Na pré-eclâmpsia, a segunda onda de invasão trofoblástica não acontece e, como 

resultado, observa-se uma complexa fisiopatologia. A primeira causa seria uma possível 

implantação placentária inadequada.  Assim como, uma defeituosa invasão das artérias 

espiraladas também é observada, onde destaca-se uma falha na segunda invasão trofoblástica.  

Como resultado, os seguimentos miometriais das artérias espiraladas retêm sua arquitetura 

elástica e sua capacidade de resposta aos hormônios da gravidez.  Isso significa um estado 

arteriolar de vasoconstricção, aumentando a sensibilidade a peptídeos vasopressores e aminas, 

reduzindo o fluxo sanguíneo uteroplacentário. Estudos recentes apontaram que a invasão 

citotrofoblástica do útero é atualmente a única diferenciação que as células fetais adotam para 

substituírem o endotélio materno.  Na pré-eclâmpsia, esse processo de diferenciação ocorre de 

maneira errada (Fisher, 2004).  A figura 01 compara o diâmetro e o fluxo sanguíneo em três 

distintas situações: condições não gravídicas, gravidez normal e gravidez com pré-eclâmpsia.  

É possível visualizar que a extensão e a profundidade da invasão trofoblástica é menor 

quando ocorre pré-eclâmpsia quando comparada com uma gravidez saudável, resultando 

numa transformação inadequada da forma das artérias espiraladas.  Em consequência, ocorre 

numa redução do fluxo de sangue para o feto, ocasionando uma restrição de crescimento 

intra-uterino fetal.  A isquemia placentária pode ainda acarretar em uma disfunção sistêmica 

endotelial materna e consequentemente evoluir para pré-eclâmpsia (Moffett-King, 2002).  O 

aumento da resistência arterial uterina induz um aumento da vasoconstricção, gerando uma 

isquemia placentária e um estresse oxidativo (Khong, et al., 1986).
 
Tal isquemia placentária 

pode gerar complicações para o feto, causando uma restrição do crescimento intrauterino, que 

pode evoluir para o óbito fetal.  Adicionalmente, o estresse oxidativo induz a liberação de 

diferentes substâncias para a circulação materna, tais como: radicais livres, lipídeos oxidados, 

citosinas e fatores de crescimentos epidermais.  Tais substâncias podem ocasionar disfunções 
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endoteliais, com uma hiperpermeabilidade vascular, trombofilia, e hipertensão, para assim, 

compensar a diminuição do fluxo nas artérias uterinas durante a vasoconstrição periférica 

(Roberts, 1998).
 

O segundo maior fator da patogênese da pré-eclâmpsia é um evento tardio, que gera 

uma disfunção endotelial (altas taxas circulantes de fibronectina e endotelina) e excessiva 

ativação do sistema de coagulação (baixa antitrombina III), e fibrinólises (baixa 2-

antiplasmina), assim como o consumo e o aumento da ativação plaquetária (Saleh, et al., 

1987). 

 

 

Figura 01: Diâmetro das artérias espiraladas em três situações distintas: útero não-gravídico, útero 

com pré-eclâmpsia e útero em uma gravidez normal. 

O fluxo de sangue através das artérias uterinas maternas é aumentado pela infiltração da artéria média e 

endotélio pelas células trofoblástica.  

Fonte: Moffett-King, 2002 
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1.6 POSSÍVEIS ETIOLOGIAS DA PRÉ-ECLÂMPSIA 

 

A causa da pré-eclâmpsia ainda permanece pouco conhecida. Acredita-se que tenha 

origem multifatorial, embora uma das certezas seja a possível relação da placenta na sua 

fisiopatologia, como descrito acima. Entre as possíveis etiologias estão: a invasão 

trofoblástica anormal dos vasos uterinos, a intolerância imunológica entre os tecidos materno 

e fetal, a má adaptação às alterações circulatórias e inflamatórias da gestação, dieta deficiente 

e fatores genéticos (Kaufmann, et al., 2003; Wilson, et al., 2003; Sibai, et al., 2005; Gupta, et 

al., 2005). 

 

 

1.7 FATORES GENÉTICOS RELACIONADOS À PRÉ-ECLÂMPSIA 

 

Do ponto de vista epidemiológico, muitos estudos demostraram que a pré-eclâmpsia é 

uma doença com uma forte predisposição familiar, a qual pode variar também de acordo com 

a localização geográfica, fatores socioeconômicos e etnia.  Estudos referem que mulheres que 

possuem parentes de primeiro grau que desenvolveram pré-eclâmpsia apresentam um risco 5 

vezes maior de desenvolver a doença, enquanto que aquelas mulheres que possuem parentes 

de segundo grau, podem ter o risco dobrado (Marshall Graves, 1998; Ros, et al., 2000).
 
Tais 

dados indicam a influência de fatores genéticos hereditários na susceptibilidade à doença. 

Além disso, sugere-se que genes paternos também desempenham um importante papel 

no desenvolvimento da pré-eclâmpsia (Haig, 1996; Roberts, 2010). Esse é um importante 

resultado de Imprinting genômico envolvendo genes paternos no controle da invasão e 

crescimento placentário, enquanto que os genes maternos os inibem e são responsáveis pela 

resposta imune adaptativa a gravidez (Dekker, et al., 2011).
 

Entretanto, demais estudos relacionados com a genética da pré-eclâmpsia, realizados 

com famílias com casos da doença, sugerem que nenhum gene isoladamente pode ser 

responsável pela susceptibilidade à doença e suas variantes.  Desta forma, a teoria de existir 

um único gene causador da pré-eclâmpsia não é bem determinada (Cross, 2003), sendo 

largamente aceita a teoria poligênica para a susceptibilidade genética à doença. 

Assim, independente do componente genético na etiologia da pré-eclâmpsia, sua exata 

base genética ainda permanece desconhecida.  
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1.8 PRÉ-ECLÂMPSIA E GENES CANDIDATOS 

 

Os trabalhos realizados até o momento, relacionados com a genética da pré-eclâmpsia, 

indicam que a etiologia da doença não está diretamente relacionada a um único gene, mas sim 

um conjunto de inúmeros genes (Chappell & Morgan, 2006). A predisposição genética à 

doença pode estar envolvida com um dos três conceitos etiológicos da pré-eclâmpsia: má 

adaptação imune, isquemia placentária e estresse oxidativo. Assim, os genes candidatos 

podem ser divididos em diferentes grupos de acordo com sua fisiopatologia (figura 02) 

(Wilson, et al., 2003; Mütze, et al., 2008). 

 

Figura 02: Pré-eclâmpsia e genes candidatos divididos em diferentes grupos. 

Fonte: Mütze, et al., 2008 
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1.8.1 Grupo I: Proteínas vasoativas/ remodelação vascular 

 

O Grupo I corresponde aos genes responsáveis pela regulação de proteínas vasoativas 

e de remodelação vascular (Mütze, et al., 2008).  Como este grupo está relacionado à 

regulação da pressão sanguínea, remodelagem vascular e volume sanguíneo durante a 

gravidez, os genes que codificam os componentes desses sistemas podem estar relacionados a 

pré-eclâmpsia (Wilson, et al., 2003; Shah, 2006).  Neste grupo, estão inseridos os seguintes 

genes: enzima de conversão de angiotensina (ACE), Angiotensinogênio (AGT), receptor 

tipo 1 de Angiotensina II (AT1R), Renina, Profilcarboxipeptidase (PRCP), Endotelina (ET-

1), Receptores de Estrogênio α e β (ESR1\ESR2), genes relacionados á Sintese de Oxído 

Nítrico Endotelial (eNOS), receptor Tirosinaquinase-1 Fms-like (flt-1), genes do Fator de 

Crescimento Placentário (PBIF),  genes do Fator de Crescimento endotelial (VEGF) e 

Endofina (ENG) (Mütze, et al., 2008). 

 

 

1.8.2 Grupo II: Trombofilia e hipofibrinólise 

 

O Grupo II compreende os genes relacionados à trombofilia.  Como a pré-eclâmpsia 

está relacionada ao infarto e a trombose das vilosidades coriônicas, os genes trombofílicos 

que possuem algum tipo de mutação, podem indicar alguma relação com a doença, sugerindo 

que pesquisas devam ser realizadas nessa área (Kupferminc, 2005; De Santis, et al., 2006; 

Stella, et al., 2006). 

Neste grupo encontramos os genes: Fator V de Leiden (FVL), Protrombina, 

metilenotetra-hidrofolato redutase (MTHFR) e os genes responsáveis pela trombofilia fetal, 

já que os fatores vasculares placentários também podem estar correlacionados com a pré-

eclâmpsia.  Como a placenta é um tecido de origem fetal, genes ligados à sua vascularização, 

tais como: inibidor do ativador de plasminogênio 1  (PAI1), Integrina β-3 e glicoproteina 

IIIa (GPIIIa) também fazem parte desse grupo (Arial, et al., 2004; Vefring, et al., 2004).
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1.8.3 Grupo III: Estresse oxidativo, metabolismo dos lipídeos e lesão endotelial 

 

No Grupo III, encontram-se os genes ligados ao estresse oxidativo, ao metabolismo 

dos lipídeos e da lesão endotelial. Pertencem a esse grupo os genes: Epóxido hidrolase 

(EPHX), glutationas S-transferases (GSTs), Citocromo P4501A1 (CYP1A1), superoxidoe 

dismutase (SOD), Lipoproteina lípase (LPL), Apolipoproteina E (ApoE) e  3-

hidroxiacilCoAdesidrogenase de cadeia longa (LCHAD) (Mütze, et al., 2008). O estresse 

oxidativo placentário resulta em uma inadequada placentação com conseqüente isquemia e 

uma perfusão insuficiente, predispondo ao surgimento da pré-eclâmpsia. Mutações nos genes 

envolvidos nesta fase podem acarretar um aumento da lesão endotelial, na peroxidação 

lipídica ou na ativação leucocitária (Wilson, et al., 2003; Gupta, et al., 2005). 

 

 

1.8.4 Grupo IV: Imunogenética 

 

A má adaptação imunológica materna/fetal (paterna) é tida como fator diretamente 

ligado a patogênese da pré-eclâmpsia, e os genes que codificam os vários aspectos do sistema 

imune parecem estar relacionados à sua patogênese. São eles: os antígenos leucocitários 

humanos (HLA), fator de necrose tumoral alfa (TNFα) e os genes relacionados às 

Interleucinas-1 e 10 (IL-1, IL-10) (Mütze, et al., 2008). 

 

 

1.8.5 Grupo V: Placentação/ Imprinting  

 

Devido ao importante papel desempenhado pela genética na patogênese da pré-

eclâmpsia, os genes placentários, pertencentes ao Grupo V, parecem atuar como fatores 

predisponentes para o desenvolvimento dessa patologia. Os genes Mash 2, Hand 1 e GCm1 

estão envolvidos na diferenciação e na manutenção trofoblástica das células materno-fetais, 

porém o seu exato papel na patogênese  pré-eclâmpsia ainda precisa ser melhor investigado 

(Mütze, et al., 2008). 
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1.8.6 Grupo VI: Fatores de crescimento 

 

Os genes dos fatores do crescimento, fatores de crescimento insulina-like- (IGF) – 

IGF-I, IGF-II e IGFBPs, são referidos por sua importância na participação na regulação do 

crescimento fetal e placentário durante a gestação, esses genes também foram pouco 

estudados, entretanto supõem-se que os mesmos também desempenhem um papel na 

patogênese da pré-eclâmpsia, e por essa razão mereçam ser mais bem investigados (Mütze, et 

al., 2008). 

 

 

1.9 O GENE ESR1 

 

O Receptor de Estrogênio α (ESR1) faz parte do grupo de proteínas vasoativas e de 

remodelação vascular (Grupo I). Esse gene codifica uma superfamília de proteínas receptoras 

relacionadas às diversas reações hormonais específicas e desempenham um papel 

fundamental na regulação das funções endócrinas, comportamentais e do desenvolvimento em 

fêmeas (Evans, 1988). O estrogênio é um hormônio sexual feminino que, entre outras 

funções, atua diretamente em células vasculares através da ativação de receptores 

intracelulares, resultando na expressão de substâncias vasoativas que regulam a forma e a 

estrutura vascular (Malamitsi, et al., 2001). 

O ESR1 está localizado no braço longo do cromossomo 6 (6q25.1) (Menasce, et al., 

1993) e possui 7 introns e 8 exons (Ponglikitmongkol, et al., 1988) (figura 03). 

Interessantemente, a posição de seus introns é altamente conservada entre as demais espécies, 

o que pode sugerir que por este motivo, exista uma grande importância funcional 

(Ponglikitmongkol, et al., 1988). 

 

Figura 03: Esquema representativo do cromossomo 6, em humanos 

Fonte: http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=ESR1 
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Este gene é responsável por codificar uma proteína que possui 595 aminoácidos e pesa 

aproximadamente 66 kDa (figura 04) (Parker, et al., 1993).    

A figura 04 representa um esquema da via "clássica" de ação do estrogênio, onde em 

(i), o estrogênio (ou outros moduladores seletivos dos receptores de estrogênio) se liga ao seu 

receptor (ER), um fator de transcrição ligante-ativado que regula a transcrição de genes alvos 

no núcleo através da ligação de sequencias regulatórias de ERE (elemento de resposta ao 

estrogênio) ao se ligar em genes alvos, recrutando proteínas co-reguladoras, como 

coativadores. Os efeitos rápidos ou "não genômicos" do estrogênio podem também ocorrer 

dependendo da localização do ER, que pode estar dentro ou adjacente à membrana plasmática 

(ii), como também pode exigir a presença de proteínas "adaptadoras", que têm como alvo o 

ER na membrana. A ativação do receptor adjacente à membrana leva a uma mudança rápida 

na célula, desencadeando moléculas de sinalização e estimulando a atividade quinase, que, 

por sua vez, pode afetar a transcrição. Por último, outras proteínas de ligação ao estrogênio 

não associadas ao ER (EBP) podem também desencadear uma resposta intracelular (iii) 

(Deroo BJ & Korach, 2006). 

A porção NH2-terminal da molécula do ESR1 desempenha um importante papel na 

ativação da transcrição dos genes dependentes.  Polimorfismos e mutações na região NH2-

terminal do ESR1 estão associados às várias patologias, incluindo a hipertensão arterial 

(Lehrer, et al., 1990; Lehrer, et al., 1993; Taylor, et al., 1993; Smith, et al., 1994; Sudhir, et 

al., 1997). 

 

Figura 04: Modelo de ação do Receptor de Estrogênio Alpha e interação com o DNA 

Fonte: Deroo BJ & Korach, 2006 

1.10 POLIMORFISMOS 
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A substituição de um único nucleotídeo representa a forma mais abundante de 

variação genética, sendo responsável pelas principais variações fenotípicas observadas nas 

populações humanas. Por convenção, mudança na seqüência de DNA que possua freqüência 

acima de 1% na população é definida como um polimorfismo e, quando estes são de um único 

nucleotídeo, são denominados SNPs (single nucleotides polymorphisms). Substituições com 

freqüência menor são denominadas como mutações. Um mesmo polimorfismo possui 

diferenças na sua freqüência dependendo da população estudada. Isto se deve a seleção 

natural, etnia. O impacto funcional dessas variações não é determinado pela freqüência de 

aparecimento, mas pelo gene acometido e sua relação com funções regulatórias essênciais do 

organismo (Brookes, 1999). 

 

 

 

1.11 POLIMORFISMOS NO GENE ESR1 

 

Os polimorfismos de tamanho de fragmentos de restrição (RFLPs) investigados neste 

estudo estão localizados no intron 1 (PvuII e XbaI) (Castagnoli, et al., 1987; Zuppan, et al., 

1989).   

O polimorfismo PvuII é caracterizado por uma alteração de Timina (T) para Citosina 

(C) na região - 397 do gene, à aproximadamente 0.4 kb “upstream” do éxon 2 , criando um 

sítio de restrição para a enzima PvuII (Castagnoli, et al., 1987).  A literatura sugere que esta 

alteração poderia afetar o “splicing” do RNA mensageiro, ocasionando uma alteração na 

expressão da proteína (Matsubara, et al., 1997). 

Enquanto que o polimorfismo XbaI é caracterizado por uma alteração da Adenosina 

(A) pela Guanina (G) na região - 351 do gene e encontra-se à 50 pb de distância do sítio para 

PvuII (Zuppan, et al., 1989).  Este se localiza à aproximadamente 0.35 kp “upstream” do 

exon 2 e cria um sítio de restrição para a enzima XbaI (Han, et al., 1997). A localização dos 

polimorfismos PvuII e XbaI no gene ESR1 pode ser visualizada na figura 05. 

A literatura sugere que a presença do alelo T, no polimorfismo PvuII pode reduzir a 

expressão do ESR1, e assim diminuir os efeitos dos mediadores de ESR1, acarretando num 

déficit de estrogênio (Molvarec, et al., 2007). 

Já foi evidenciado também que o alelo C, mas não o alelo T, constitui uma parte de 

sítio de ligação de um fator de transcrição, funcionando como um “enhancer” intragênico 
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(Herrington, et al., 2002). E curiosamente, a transcrição deste fator de transcrição é regulada 

pelo estrogênio (Swartz, et al., 2005).   

Já o polimorfismo XbaI aparenta possuir também uma importância funcional, porém 

esta ainda permanece desconhecida.  Sugere-se que o genótipo GG possa apresentar um fator 

de proteção para a restrição do crescimento intrauterino fetal.  E ainda, esses dois 

polimorfismos associados podem estar relacionados ao risco de desenvolver pré-eclâmpsia 

severa (Molvarec, et al., 2007). 

 

Figura 05: Localização dos polimorfismos PvuII e XbaI no gene ESR1, em humanos. 

Os exons estão representados em cinza e os introns pelas linhas pretas entre os exons. 

Fonte: Araujo, et al., 2011 

 

 

Poucos estudos relacionam a pré-eclâmpsia com o referido gene e os resultados são 

bastante controversos, dependendo da população analisada.  Um estudo realizado no Japão 

analisou quatro polimorfismos existentes no gene ESR1 em 244 mulheres japonesas, sendo 

84 pacientes com pré-eclâmpsia e 160 mulheres sem a patologia.  Como resultado, não foi 

possível identificar uma relação significante entre as alterações e a doença nesta população 

(Maruyama, et al., 2004). Porém, neste mesmo estudo, quando os dados foram re-analisados 

considerando-se a presença ou ausência do histórico familiar para hipertensão arterial, houve 

uma associação positiva entre o polimorfismo rs928554 (alteração intrônica de Adenina para 

Guanina) do gene ESR1 e pré-eclâmpsia. Esse resultado sugere que a pré-eclâmpsia e a 

hipertensão arterial podem ter um mesmo histórico genético (Maruyama, et al., 2004). 

Pouco mais de cinco (n=5) trabalhos, até o momento, relacionam os polimorfismos 

estudados com a pré-eclâmpsia em diferentes populações mundiais.  Um estudo realizado na 

Alemanha, investigou mulheres com pré-eclâmpsia e possíveis relações com diversos genes 

candidatos para a doença, dentre eles o polimorfismo PvuII. Ao analisar as frequências 

genotípicas e alélicas do referido polimorfismo, não foi possível encontrar associação com a 

doença (Tempfer, et al., 2004).  
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Molvarec et al. (2007), na Hungria, também investigou uma possível associação dos 

polimorfismos PvuII e XbaI em mulheres que desenvolveram pré-eclâmpsia severa. E seus 

resultados isoladamente também não foram significativos.  Embora tenham encontrado 

aumento dos níveis de pressão sanguínea em mulheres normais grávidas. 

Da mesma forma, Zhang et al. (2009) também analisaram mulheres que 

desenvolveram pré-eclâmpsia e relacionaram ao polimorfismo PvuII e também não foi 

possível encontrar uma associação. 



29 
 

2 OBJETIVO 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Investigar a possível associação entre os polimorfismos PvuII e XbaI do gene 

ESR1 e a susceptibilidade à pré-eclâmpsia severa em mulheres do Rio de Janeiro. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar as frequências dos polimorfismos do gene ESR1 (polimorfismo PvuII 

e XbaI), de forma independente ou por combinação de genótipos, em gestantes que 

desenvolveram pré-eclâmpsia severa (casos) e no grupo controle; 

 

 Avaliar Características clínicas e demográficas dos grupos caso e controle e 

relacioná-los a alguns fatores de risco da doença na população do Rio de Janeiro; 

 

 Avaliar a relação entre os polimorfismos ESR1 (polimorfismo PvuII e XbaI) e 

relacioná-los com a história familiar em gestantes saudáveis e as que desenvolveram pré-

eclâmpsia severa; 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

O grupo controle foi formado por 95 puérperas saudáveis, normotensas, que 

desenvolveram gestações sem complicações ou patologias e que deram a luz por indicação 

obstétrica no termo. As amostras para análise dos polimorfismos nestas mulheres foram 

coletadas na Maternidade Municipal Doutora Alzira Reis, sendo uma maternidade de baixo 

risco, em Niterói, no período de 2010 a 2011. Enquanto que amostras do grupo caso foram 

coletadas durante o mesmo período, no Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João 

de Meriti, sendo um hospital de alto risco materno, responsável por receber a população de 

alto risco do estado do Rio de Janeiro, atuando como centro estadual de referência para a 

doença. O grupo caso foi formado por 95 mulheres com diagnóstico de pré-eclâmpsia severa. 

Dessas 95 mulheres que compõem o grupo caso, uma paciente evoluiu para o óbito devido às 

complicações e evolução da doença e 9 pacientes deram a luz a fetos mortos. O diagnóstico 

para pré-eclâmpsia foi definido por hipertensão (≥ 140 mmHg sistólica ou 90 mmHg 

diastólica em 2 momentos com pelo menos 6h de diferença) associada a proteinúria (≥ 300mg 

de proteína em 24 horas) após a 20ª semana de gestação.  Todas as mulheres do grupo caso 

foram admitidas na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e devido ao diagnóstico de pré-

eclâmpsia severa, para terapêutica e profilaxia, receberam sulfato de magnésio.   

A principal via de parto do grupo controle foi o parto normal, enquanto que a via de 

parto das pacientes que desenvolveram a doença foi à interrupção da gestação por cesariana 

eletiva por indicação materna. 

Ambos os grupos foram pareados quanto à etnia, que poderia ser um viés nas análises.  

As mulheres participantes foram classificadas como caucasianas, mulatas e negras, baseando-

se na cor da pele. 
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3.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Os indivíduos incluídos neste trabalho foram: mulheres com idade materna entre 18-

42 anos, puérperas, sem intercorrências ou patologias durante a gestação e puérperas com o 

diagnóstico de pré-eclâmpsia severa. 

Os critérios de exclusão foram utilizados para os indivíduos que, após a extração do 

DNA, apresentaram amostras de baixa concentração, assim como as amostras não 

amplificadas após a reação de PCR. 

Pacientes grávidas de fetos portadores de malformações, gestantes que apresentaram 

patologias crônicas prévias à gestação, hipertensão crônica, diabetes mellitus, síndrome do 

anticorpo antifosfolipídio, trombofilia, infecção pelo vírus da imunodeficiência humana e 

anemia falciforme, uso de medicação (anti-hipertensivos, anti-depressivos, anti-

convulsivantes, anti-retrovirais, anti-tireoidianos, aspirina, beta-miméticos, insulina, lítio, 

esteróides, tyroxina e outras, assim como mulheres com gestações múltiplas não foram 

incluídas neste estudo. 

 

 

3.3 PROTOCOLO DE ATENDIMENTO 

 

As mulheres do grupo controle foram recrutadas na Maternidade Municipal Doutora 

Alzira Reis, após o nascimento do recém-nato com o objetivo de confirmar a ausência de 

intercorrências durante a gestação e parto. Foram convidadas a participarem do estudo 24h 

após o parto, ou após esse período quando se sentiam recuperadas ou confortáveis para 

ouvirem as explicações referentes ao projeto e lerem o Termo de consentimento livre e 

esclarecido (Anexo 01). 

As pacientes do grupo pré-eclâmpsia foram recrutadas no Hospital da Mulher 

Heloneida Studart, e também foram convidadas a participarem do estudo 24h após o parto, ou 

após esse período quando se sentiam recuperadas ou confortáveis para ouvirem as explicações 

referentes ao projeto e lerem o Termo de consentimento livre e esclarecido. 

As pacientes foram submetidas a um questionário (Anexo 02) para a coleta de dados 

como a idade materna, etnia, tabagismo (sim ou não), abuso de drogas (álcool, maconha, 

cocaína, crack, outras), antecedentes clínicos (hipertensão crônica, diabetes mellitus, 

síndrome do anticorpo antifosfolipídio, trombofilia, infecção pelo vírus da imunodeficiência 

humana e anemia falciforme), uso de medicação (anti-hipertensivos, anti-depressivos, anti-
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convulsivantes, anti-retrovirais, anti-tireoidianos, aspirina, beta-miméticos, insulina, lítio, 

esteróides, tyroxina e outras), paridade, antecedentes obstétricos, antecedentes familiares de 

pré-eclâmpsia (mãe, irmã ou ambas). O peso pré-gestacional e altura foram questionados para 

o cálculo posterior do índice de massa corporal (IMC).   

 

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS DO ESTUDO 

 

O presente estudo obteve aprovação, no dia onze de dezembro de dois mil e nove, 

após ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina – UFF, 

número do protocolo 316/09 no CEP CMM/HUAP e 0251.0.258.000-09 como número do 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) (Anexo 03). Os centros 

participantes, Hospital da Mulher Heloneida Studart e Maternidade Municipal Doutora Alzira 

Reis, não possuem centros de estudos, por isso cartas de autorização da pesquisa assinadas 

pelos respectivos diretores das instituições foram encaminhadas para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, sendo possível a 

inclusão desses centros no presente estudo. 

 

 

3.5 METODOLOGIA DE COLETA, EXTRAÇÃO E ANÁLISE DOS 

POLIMORFISMOS 

 

3.5.1 Coleta de saliva 

 

Amostras de saliva foram coletadas de todos os indivíduos como fonte de DNA 

genômico e este material extraído seguindo o protocolo previamente proposto por Aidar & 

Line (2007) e modificado por Küchler et al (2012-in press). 

As mulheres recrutadas fizeram um bochecho rápido com água para a retirada de 

qualquer resíduo alimentício. Após este bochecho prévio, realizou-se um bochecho com soro 

durante 1 minuto, aproximadamente 50 vezes, com o auxílio de um copo plástico descartável. 

O volume total do bochecho foi então transferido para tubos falcons de 15 mL (Corning Inc., 

Corning, NY, EUA) e armazenados em isopor contendo gelo.  
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Esse material foi então levado ao laboratório, na Unidade de Pesquisa Clínica, sediada 

no Hospital Universitário HUAP da Universidade Federal Fluminense, onde foram então 

estocados em freezer -20°C para posterior extração do material genômico. 

Cada tubo falcon de 15 mL, contendo a saliva coletada foi centrifugado a 550 g 

durante 10 minutos para sedimentação do pellet de células. O sobrenadante foi então 

descartado e o pellet foi ressuspendido em 1mL de tampão de extração (Tris-HCl 10mM, pH 

7.8; EDTA 5mM; SDS 0.5%). Após esta etapa, o pellet ressuspenso foi transferido para um 

tubo eppendorf de 1,5mL e congelado a -20ºC até o momento da extração do DNA. 

 

 

3.5.2 Extração do DNA 

 

Para a extração do DNA, as amostras previamente estocadas a -20ºC foram 

descongeladas e a elas foram adicionados 100μg/mL de Proteinase K (20 mg/mL - 

INVITROGEN) e incubadas a 56ºC com em banho-maria por aproximadamente 12 horas.  

Após esta etapa, foram adicionados às amostras 400µL de solução de acetato de amônio a 

10M, para a precipitação do material.  A seguir, foi realizada uma agitação manual de todos 

os tubos por 5 minutos e estes foram, então, centrifugados por 15 minutos a 12000 rpm 

(centrífuga eppendorf 5403). Ao final desta centrifugação, o sobrenadante foi dividido em 

dois tubos eppendorf de 1,5 mL contendo o mesmo volume, 700µL, aproximadamente, em 

ambos. Posteriormente, foi adicionado ao sobrenadante, o mesmo volume de álcool 

isopropílico gelado (700uL) em cada eppendorf. Após uma vigorosa agitação, nesta etapa foi 

possível observar a formação de uma "nuvem de DNA” em cada espécime. As amostras então 

foram centrifugadas por 20 minutos a 12000 rpm a 4°C (centrífuga eppendorf 5403) e o 

sobrenadante foi descartado com cuidado para não deslocar o pellet de DNA.  O pellet foi 

ressuspenso com 1mL de etanol 70% gelado e o material foi mais uma vez centrifugado por 

15 minutos a 12000 rpm 4°C (centrífuga eppendorf 5403). 

Após esta etapa, o sobrenadante foi novamente descartado com cuidado e o tubo 

deixado aberto e emborcado em papel para a secagem do pellet por, no mínimo, 30 minutos.  

Por fim, após a certeza da evaporação de todo o excesso de etanol 70%, o pellet de DNA foi 

ressuspendido em 100 µL de tampão TE (Tris-EDTA) e congelado a -20ºC. 
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3.5.3 Quantificação e Avaliação da Pureza das amostras 

 

Após a extração, para a verificação das concentrações e pureza de material genômico, 

as amostras foram avaliadas no NanoDrop 2000c, que acoplado a um computador e através de 

um software, é possível verificar a  concentração de ácidos nucléicos presentes nas amostras 

no comprimento de onde 260nm e a pureza do material na razão 260/280nm. Amostras com 

valores de quantificação iguais ou superiores a 100 ng/µL e que apresentassem a relação 

260/280 maior ou igual a 1.70 foram consideradas de boa qualidade e contendo DNA 

suficiente para a genotipagem dessa amostra.  

 

 

3.5.4 Genotipagem (análise dos polimorfismos) 

 

Os polimorfismos de interesse no gene ESR1 (polimorfismo PvuII e XbaI) foram 

detectados pela metodologia de PCR-RFLP. A região específica do DNA genômico 

abrangendo a localização destes dois polimorfismos (intron 1 do gene ESR1foi inicialmente 

amplificada através da reação em cadeia da polimerase (PCR – Polymerase Chain Reaction) 

com o par de primers específicos. Após amplificação, os fragmentos gerados foram 

submetidos à digestão com as devidas enzimas de restrição, específicas na detecção de cada 

um dos polimorfismos a serem estudados. Os resultados foram posteriormente analisados em 

gel de agarose 2,5% e fotografados.  
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3.6 PCR-RFLP 

 

A reação de amplificação e a técnica de RFLP foram realizadas como proposto por 

Molvarec et al, 2007, com algumas modificações. 

 

 

3.6.1 Reação em cadeia da Polimerase (PCR) 

 

Fragmentos de 255 pares de base (pb) foram gerados a partir do anelamento de 

primers específicos (Invitrogen, CA): fwd - (5’-CAGGGTTATGTGGCAATGAC-3’) e rev – 

(5’-TACCTATAAAAATGACAAAATGAAAT-3’ -  na região de interesse (figura 06).  Para 

a reação de amplificação, foram utilizados: tampão para reação de amplificação 10X contendo 

MgCl2 2mM (Fermentas,MD, USA), mix de dNTP 2mM (Fermentas,MD, USA),, 5U\uL de 

Dream Taq DNA polimerase (Invitrogen, CA), ambos os primers na concentração de 0.4 

umol\L e 80 ng de DNA genômico, em 25uL finais de reação. 

 

 

Figura 06: Sequência do intron 1 do gene ESR1; localização dos primers. 

  



36 
 

As condições para a reação de amplificação foram as seguintes: desnaturação inicial à 

94
o
C, por 4 minutos; seguida por 40 ciclos de desnaturação à 94

o
C, por 30 segundos;  

anelamento  à 56
o
C por 30 segundos e a extensão à 72

o
C por 30 segundos; terminando, então, 

a 72
o
C para a extensão final por 10 minutos. As PCRs foram realizadas no termociclador 

MyCycler (MyCycler Thermal Cycler - Bio-Rad Laboratories Inc, CA, USA). 

Os produtos de PCR foram analisados por eletroforese em gel de agarose 2% (80v, 45 

minutos), preparado com tampão TBE 1X (Tris 90 mM, Ácido Bórico 90 mM e EDTA 2 

mM, pH 7,8) e corados com GelRed™ (Biotium Inc., CA, USA). Os géis foram visualizados 

e fotografados em sob luz ultravioleta. O padrão de peso molecular de 100pb (Fermentas, 

MD, USA) foi utilizado como marcador dos tamanhos dos fragmentos. 

 

 

3.6.2 Digestão dos produtos amplificados 

 

Os produtos amplificados (255pb) que continham a parte do intron 1 do gene 

ESR1foram digeridos, separadamente, por 24h com as enzimas de restrição PvuII e XbaI 

(New England Biolabs) à 37
o
C, em estufa, contendo 2U de cada enzima para cada 7 uL de 

produto amplificado e 1,5 uL de tampão das enzimas, em um volume final de 15 uL. A 

presença do SNP de C para T, cria um sítio de restrição para a enzima PvuII,  que corta o 

fragmento gerando produtos menores de 158 pb e 97 pb (figura 07).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Sítio de restrição da endonuclease PvuII. 
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Enquanto que a presença da troca de A para G, característica do polimorfismo XbaI, 

leva a criação de um sítio de restrição para a enzima, gerando fragmentos de  142 pb e 113 pb 

(figura 08). 

 

 

 

Figura 08: Sítio de restrição da endonuclease XbaI. 
 

 

 

3.6.3 Eletroforese em gel de agarose para análise dos produtos de digestão 

 

Os produtos digeridos foram submetidos à corrida eletroforética, em gel de agarose 

2,5%, a 80V por 45 minutos.  Para a observação dos fragmentos gerados, foi realizada a 

adição de 1uL de corante Gel Red (Biotium Inc., CA, USA) para cada 1uL de tampão de 

amostra (0,25% azul de bromofenol, 0,25% xileno cianol, 50% glicerol), Os fragmentos 

foram visualizados e fotografados em sob luz ultravioleta, e posteriormente arquivados. O 

padrão de peso molecular de 100pb (Fermentas, MD, USA) foi utilizado como marcador para 

os tamanhos dos fragmentos. 
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3.7 CÁLCULO ESTATÍSTICO 

 

Para o cálculo do Equilíbrio de Hardy-Weinberg, que verifica se as frequências 

genotípicas observadas estão de acordo com as frequências esperadas, foi utilizado o teste 

Qui-quadrado. 

As freqüências alélicas e genotípicas dos polimorfismos PvuII e XbaI de casos e 

controles foram comparadas utilizado também o teste Qui-quadrado ou o teste exato de 

Fisher, uma vez que o teste de Fisher é uma variação do teste Qui-quadrado e constitui uma 

técnica não-paramétrica extremamente útil para analisar dados discretos (nominais ou 

ordinais), quando o tamanho das duas amostras independentes é pequeno.  

Já para as características clínicas e demográficas, para as variáveis contínuas, foi 

utilizado o teste t de Student, bem como o teste exato de Fisher, quando necessário. 

Esta etapa da avaliação estatística foi realizada utilizando-se o programa GraphPad 

Instat 3.0 (CA, USA) e valores de P (nível de significância do teste) menores ou iguais a 0,05 

indicam que há diferença com relação à distribuição entre os grupos comparados.  
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 ANÁLISE DE DADOS DEMOGRÁFICOS DE CASOS E CONTROLES 

 

A análise dos dados demográficos dos casos e controles está representada na Tabela-1. 

Características tais como: a idade materna, a idade gestacional (em semanas), o histórico 

familiar de pré-eclampsia, o IMC e o tabagismo demonstraram diferença estatística entre os 

grupos analisados.  Mulheres que representam o grupo controle apresentaram uma média de 

aproximadamente 21 anos, deram a luz com 40 semanas e 2 dias de gestação, 

aproximadamente.  Apenas 8,4% delas afirmaram ter histórico familiar materno e\ou paterno 

de pré-eclâmpsia (mãe, irmã, cunhada ou sogra).  Possuíam índice de massa corporal (IMC) 

de aproximadamente 27,32 e apenas 13,7% afirmaram possuir hábitos de tabagismo durante a 

gestação.  Já as mulheres que compõem o grupo caso são mulheres com idade cronológica 

maior, em média, 26 anos, aproximadamente. Tiveram tempo de gestação menor, em média 

34 semanas e 1 dia, onde 36,8% dessas mulheres tiveram uma gestação inferior a 34 semanas 

e 61,2% delas tiveram uma gestação maior que 34 semanas. A maioria dessas mulheres 

relatou possuir histórico familiar para a pré-eclâmpsia (26,3%). Em contra partida, 

demonstraram um menor IMC (24,83 + 4,86) e apenas 1% afirmaram possuir hábitos de 

tabagismo durante a gestação. 

 

Tabela-1: Dados demográficos e clínicos dos grupos caso e controle. 

Características 
Grupo controle 

n = 95 

Casos de 

Pré-eclâmpsia 

n = 95 

P 

Idade materna (anos)
a
 21,40 ±5,13 25,81 ±7,61 <0,0001* 

Idade gestacional no parto (semanas)
a
 40,2 ±1,26 34,1 ±4,59 <0,0001* 

Idade gestacional < 34 semanas, n (%) 0 35 (36,8%)  

Idade gestacional >34 semanas, n (%) 95 (100%) 60 (61,2%)  

Histórico familiar de Pré-eclâmpsia, n (%)
b
 8 (8,4%) 25 (26,3%) 0,0019* 

Índice de Massa Corporal (Kg/m
2
)
a
 27,32 ±4,54 24,83 ±4,86 0,0003* 

Tabagismo
a
, n (%)

b
 13 (13,7%) 1 (1,0%) 0,0013* 

a
Dados expressos em media ± DP (desvio padrão);  

a
Diferenças entre os grupos foram avaliadas pelo teste t de Student.  

b
Dados expressos em n (%);  

b
Diferenças entre os grupos foram avaliadas pelo teste exato de Fisher.  

*Significância estatística: P < 0.05 
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4.2 GENOTIPAGEM 

 

 

4.2.1 Reação de amplificação (PCR) 

 

Após a reação de amplificação para a obtenção dos fragmentos desejados para o gene 

ESR1, através dos primers específicos previamente descritos, foram gerados fragmentos de 

aproximadamente 255 pares de base (pb), como demonstrado na figura 09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09: Eletroforese dos produtos amplificados do gene ER-, em gel de agarose 2%: 

PM = peso molecular (100pb), C+ = controle positivo, C- = controle negativo 

 

 

 

4.2.2 Digestão dos produtos amplificados 

 

A partir dos produtos amplificados que continham a parte do intron 1 do gene ESR1e 

após a digestão destes com as respectivas enzimas de restrição por 24h, foi possível obter os 

genótipos das mulheres recrutadas. 
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4.2.2.1 Digestão com a enzima PvuII (C>T) 

 

Os tamanhos dos fragmentos obtidos para o polimorfismo PvuII foram de 255pb para 

o alelo C, ou 97+158 pb para o alelo T, como demonstra a figura 10. 

Figura 10: Eletroforese dos produtos digeridos com a enzima  PvuII, em gel de agarose 2,5%: 

PM = peso molecular (100pb), CT = heterozigoto 255 +158+97pb, CC = homozigoto 255pb, TT = 

homozigoto 97+158pb 

 

 

4.2.2.2 Digestão com a enzima XbaI (G>A) 

 

Para o polimorfismo XbaI, os tamanhos dos fragmentos obtidos foram de 255 pb para 

o alelo G ou 142+113 pb para o alelo A, como representado na figura 11. 

Figura 11: Eletroforese dos produtos digeridos com a enzima XbaI, em gel de agarose 2,5%: 

PM = peso molecular (100pb), GG = homozigoto 255pb, AA = homozigoto 142+113pb, AG = heterozigoto 

255+142+113pb. 
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4.3 ANÁLISES DAS FREQUENCIAS GENOTÍPICAS E ALÉLICAS 

 

A tabela-2 demonstra a distribuição alélica e genotípica observada em ambos os 

grupos. 

 

Tabela-2: Distribuição alélica e genotípica dos polimorfismos PvuII e XbaI do gene ESR1 nos grupos 

caso e controle. 

Polimorfismo Casos de Pré-

eclâmpsia 

Grupo 

controle 
OR (IC 95%) p* 

ESR1 - PvuII
 

n=95
a
 n=95

a
   

Genótipos, n (%)     

TT 31 (32,6%) 25 (26,4%) 1,00 (referência)  

TC 45 (47,4%) 48 (50,5%) 0,7560 (0,3885-1,471) 0,4989 

CC 19 (20,0%) 22 (23,1%) 0,3101 (0,3101-1,564) 0,4161 

TC+CC 64 (67,3%) 70 (73,7%) 0,7373 (0,4529-1,556) 0,4264 

Alelos, n (%)     

T 107 (56,3%) 98 (51,6%)   

C 83 (43,7%) 92 (48,4%) 0,8263 (0,5517-1,238) 0,4103 

     

ESR1 - XbaI
 

n=95
a
 n=95

a
   

Genótipos, n (%)     

AA 46 (48,4%) 37 (38,9%) 1,00 (referência)  

AG 39 (41,0%) 43 (45,3%) 0,7295 (0,3953-1,346) 0,3516 

GG 10 (10,6%) 15 (15,8%) 0,5362 (0,2159-1,332) 0,2535 

AG+GG 49 (89,5%) 58 (84,2%) 0,6657 (0,3736-1,186) 0,1885 

Alelos, n (%)     

A 131 (68,9%) 117 (61,6%)   

G 59 (31,1%) 73 (38,4%) 0,7218 (0,4723-1,103) 0,1612 
IC, Intervalo de confiança; OR, odds ratio – razão de chance.

 

a
 Valor de n para os casos e controles representam o número de indivíduos cujas genotipagens foram bem 

sucedidas.  

Número total possível de indivíduos  para cada grupo foi de 95 indivíduos. 

*Nível de significância do teste calculado pelo teste exato de Fisher 
*
Significância estatística: P < 0.05 

 

 

Para o polimorfismo PvuII, no grupo caso, observa-se uma distribuição de 20% para o 

genótipo CC, 47,4% para o genótipo CT e 32,6% para o genótipo TT.  E no grupo controle, 

observa-se uma distribuição de 23,1% para o genótipo CC, 50.0% para o genótipo CT e 

26,4% para o genótipo TT (tabela-2). 
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Já a distribuição dos genótipos AA, AG e GG do polimorfismo XbaI para o grupo 

caso foi de 48,4%, 41,0% e 10,6%, respectivamente.  Enquanto que a referida distribuição 

para o grupo controle foi de 38,9% para o genótipo AA, 45,3% para o AG e 38,9% para os 

genótipos GG (tabela-2). 

Não foi encontrada diferença significante tanto na distribuição genotípica quanto na 

alélica para nenhum dos polimorfismos estudados na população recrutada. 

As distribuições genotípicas para os dois polimorfismos encontram-se em equilíbrio de 

Hardy-Weinberg, tanto no grupo caso quanto para o grupo controle. 

 

A tabela-3 representa a possível interação entre os polimorfismos estudados e a 

susceptibilidade à pré-eclâmpsia.  Para o grupo caso, 9,5% das mulheres apresentaram apenas 

um genótipo de risco (CT\TT) ou (AG\AA) para pelo menos um dos polimorfismos 

estudados.  Mulheres que apresentaram os dois genótipos de riscos para os dois 

polimorfismos alvos (CT\TT) e (AG\AA) representam 80,0% das mulheres que 

desenvolveram a doença, enquanto que 10,5% delas não apresentaram nenhum genótipo de 

risco (CC) ou (GG) tanto para o polimorfismo PvuII quanto para o XbaI.   

 

Tabela-3: Análise da interação entre os polimorfismos estudados e a susceptibilidade à pré-eclâmpsia. 

Combinações Genotípicas 
Casos 

n=95 

Controles 

n=95 
OR (95% IC) P 

Com um genótipo de risco
a
 9 (9,5%) 13 (13,7%) 0,8308 (0,2516-2,744) 1,000 

Com dois genótipos de risco
b
 76 (80,0%) 70 (73,7%) 1,303 (0,5297-3,205) 0,6499 

Sem genótipos de risco
c
 10 (10,5%) 12 (12,6%) 1,00 (referência)  

a
PvuII (CT\TT) ou XbaI (AG\AA) 

b
 PvuII (CT\TT) e XbaI (AG\AA) 

c
 PvuII (CC) ou XbaI (GG) 

 

Para o grupo controle, 13,7% das mulheres saudáveis apresentaram pelo menos um 

dos genótipos de risco para pelo menos um dos polimorfismos (CT\TT) ou (AG\AA).  

Enquanto que 73,7% delas apresentaram os dois genótipos de risco (CT\TT) e (AG\AA), 

tanto para o polimorfismo PvuII quanto para o XbaI.  E, finalmente, 12,6% das mulheres 

saudáveis não apresentaram nenhum genótipo de risco (CC) ou (GG) para ambos os 

polimorfismos estudados.   

Desta forma, não foi encontrada diferença significante entre as mulheres que tiveram 

nenhum, um ou dois genótipo de risco para a doença.  
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Uma vez que a história familiar de pré-eclâmpsia é um fator estabelecido de 

susceptibilidade genética à doença, verificou-se a distribuição dos polimorfismos em casos e 

controles que possuíam parentes afetados pela doença.  Nenhuma associação foi estabelecida 

ao realizarmos análises para associação entre os genótipos de ambos os polimorfismos PvuII 

e XbaI, e as mulheres que apresentaram histórico familiar para pré-eclâmpsia, como 

demostrado na tabela-4.  

 

Tabela-4: Análise da relação entre os polimorfismos do gene ESR1 e a história familiar de pré-eclâmpsia. 

Polimorfismo Casos de Pré-

eclâmpsia 

Grupo 

controle 
OR (IC 95%) P* 

ESR1 PvuII n=25 n=8    

Genótipos, n (%)     

TT 10 (40,0%) 3 (37,5%) 1,00 (referência)  

TC 12 (48,0%) 4 (50,0%) 0,900 (0,1617-5,009) 1,000 

CC 3 (12,0%) 1 (12,5%) 0,900 (0,0664-12,19) 1,000 

TC+CC 15 (60,0%) 5 (62,5%) 0,900 (0,1745-4,641) 1,000 

     

ESR1 XbaI n=25 n=8   

Genótipos, n (%) 
  

  

AA 14 (56,0%) 3 (37,5%) 1,00 (referência)  

AG 9 (36,0%) 4 (50,0%) 0,4821 (0,0867-2,681) 0,6656 

GG 2 (8,0%) 1 (12,5%) 0,4286 (0,0286-6,413) 0,5088 

AG+GG 11 (44,0%) 5 (62,5%) 0,4714 (0,0918-2,419) 0,4384 
IC, Intervalo de confiança; OR, odds ratio. 
*
Nível de significância calculado pelo teste exato de Fisher 

*
Significância estatística: P < 0.05 

 

 

 

A tabela-4 demonstra que para o polimorfismo PvuII, no grupo caso, 12% das 

mulheres que afirmaram possuir histórico familiar para a pré-eclâmpsia apresentaram o 

genótipo CC, 48% tiveram o genótipo CT e 40% possuíram o genótipo TT.  Enquanto que no 

grupo controle, 12,5% apresentaram o genótipo CC, 50% das mulheres tiveram o genótipo CT 

e 37,5% possuíam o genótipo TT.  Já para o polimorfismo XbaI, no grupo caso, das mulheres 

que afirmaram existir histórico familiar para a doença, 56% possuíam o genótipo AA, 

enquanto que 36% apresentaram o genótipo AG e apenas 8% tiveram o genótipo GG.  E 

finalmente no grupo controle, 37,5% das mulheres apresentaram o genótipo AA, 50% 

possuíam o genótipo AG e 12,5% tiveram o genótipo GG (tabela-4). 
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Em relação aos óbitos fetais ocorridos no grupo caso, a análise dos genótipos nessas 

pacientes demonstrou, que 33,3% apresentaram o genótipo CC para o polimorfismo PvuII, e 

22,2% possuíam o genótipo GG para o polimorfismo XbaI.  Assim como a paciente que 

evoluiu ao óbito devido a complicações da doença, possuía um alelo de risco (CT\AG) para 

ambos os polimorfismos investigados.  
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5 DISCUSSÃO 

 

A pré-eclâmpsia é a principal causa de mortalidade materna em países desenvolvidos.  

É uma doença de causa não compreendida, exclusiva da espécie humana, que ocorre apenas 

na presença da placenta. É caracterizada por uma resposta vascular anormal em resposta a 

inadequada implantação placentária, associada a um aumento da resistência vascular, da 

agregação placentária, ativação da cascata de coagulação e disfunção endotelial. Embora o 

conhecimento sobre esta patologia ainda não esteja muito bem elucidado, alguns estudos 

sugerem, que provavelmente diferentes componentes genéticos e alguns fatores ambientais 

e/ou comportamentais estejam relacionados à sua fisiopatologia. O receptor de estrogênio  

(ESR1), responsável pela regulação do tônus e a estrutura vascular, é capaz de induzir a 

expressão gênica de substâncias vasoativas em diferentes tecidos vasculares.  Desta forma, 

polimorfismos no gene que codifica a ESR1 que, possivelmente, alterem sua expressão ou 

função, já foram relacionados com hipertensão e algumas outras doenças vasculares.   

O grupo controle do presente estudo foi originalmente formado por 135 puérperas, sem 

patologias, que não apresentaram nenhuma intercorrência durante a gestação e que deram a 

luz por indicação obstétrica no termo. Enquanto que o grupo caso foi formado inicialmente 

por 125 mulheres que desenvolveram pré-eclâmpsia severa após a 20ª semana de gestação.  

Sabendo-se que a etnia reflete em possíveis fatores genéticos hereditários, o grande número 

de mulheres caucasianas presentes no nosso grupo controle, poderia gerar algum tipo de 

confundimento em nossas análises. Desta forma, para evitarmos possível viés causado pela 

eventual diferença étnica, foi necessário parear nossa população de estudo por etnia, 

reduzindo assim o número de pacientes para 95 mulheres saudáveis (controles) e 95 mulheres 

com a doença (casos), as quais todas foram genotipadas. 

Ao analisarmos as características demográficas do nosso grupo de estudo (tabela-1), 

observamos que mulheres que desenvolveram pré-eclâmpsia severa são em média, mulheres 

com idade maior e devido à gravidade do quadro, foram submetidas à interrupção da gestação 

precocemente.  Logo, possuem uma menor idade gestacional quando comparadas as gestantes 

que não apresentaram intercorrências durante a gestação.  Tais resultados corroboram com 

Klungsoyr e colaboradores (2012), onde, em seu estudo realizado na Noruega, sugeriu que o 

tempo de gestação das mulheres com pré-eclâmpsia vem diminuindo durante os anos.   

A pré-eclâmpsia é considerada a segunda principal causa de óbitos maternos nos 

países subdesenvolvidos e a primeira causa em países desenvolvidos.  No presente estudo 
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uma paciente evoluiu para o óbito por complicações da pré-eclâmpsia. A paciente foi 

admitida com quadro de pré-eclâmpsia grave precoce e óbito fetal com 26 semanas e 4 dias. O 

presente caso, embora único no grupo caso, corrobora com os resultados obtidos por MacKay 

e colaboradores (2001), que demonstrou o aumento do risco de óbitos maternos em mulheres 

com pré-eclâmpsia de início precoce (antes de 34 semanas de gestação). 

Não sendo apenas responsável por uma das principais causas de óbitos maternos, a 

pré-eclâmpsia também está associada a um grande número de óbitos fetais.  Duley, (2009) 

observou que 12% das mortes intrauterinas são oriundas de gestações com pré-eclâmpsia. Em 

nosso grupo caso, foi possível observar que aproximadamente 9,4% das mulheres que 

desenvolveram a doença, apresentaram óbito fetal.  

Curiosamente, no presente estudo, o hábito de fumar foi mais observado em gestantes 

do grupo controle.  Alguns estudos sugerem que o tabagismo pode atuar como um fator de 

proteção em mulheres com pré-eclâmpsia.  Nossos dados corroboram com os resultados 

obtidos por Kahn et al., (2011), onde sugerem que mulheres com hábito de fumar possuem 

um menor risco de desenvolver a doença.  Tais mecanismos para esse fator de proteção ainda 

não foram estabelecidos, porém especula-se que estejam associados à presença de nicotina e 

monóxido de carbono na disfunção endotelial e na resposta inflamatória materna (Sibai, et al., 

2005).  

Em relação ao histórico familiar para pré-eclâmpsia, o número de mulheres no grupo 

caso com história familiar para pré-eclâmpsia foi significativamente maior (P=0,0019) 

quando comparadas ao número de mulheres do grupo controle, sugerindo assim um possível 

fator genético para o desenvolvimento da pré-eclâmpsia (Tabela-1).  Este resultado corrobora 

com estudos realizados em diferentes países, demonstrando que mulheres com historia 

familiar de pré-eclâmpsia, possuem de duas a cinco vezes mais chances de desenvolver a 

doença (Wilson, et al., 2003; Chappell & Morgan, 2006; Mütze et al., 2008). 

No presente estudo, a análise do grupo caso demonstrou que 36,8% dessas pacientes 

tiveram interrupção da gestação antes da 34ª semana de gestação, por indicação materna. 

Embora esse número seja menor quando comparado com os 61,2% das pacientes que deram a 

luz após a 34ª semana de gestação, aqueles recém-natos que possuíram idade gestacional 

menor que 34 semanas requererem um maior tempo de internação e maiores cuidados 

pediátricos quando comparados com os recém-natos com idade gestacional maior que 34 

semanas (Tabela-1).  
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Sabe-se que a obesidade é um fator de risco para complicações no ciclo gravídico. Um 

aumento maior do que 110-120% do peso ideal na primeira visita pré-natal ou um IMC maior 

ou igual a 30 kg\m
2
 são uma das definições para diagnóstico de obesidade gestacional 

(Abrams & Parker, 1990). Desta forma, mulheres acima do peso estão mais suscetíveis a 

desenvolver doenças, como a pré-eclâmpsia (Weiss, et al., 2004). Um estudo demostrou que 

mulheres com o IMC igual ou maior que 32,3 kg\m
2
 possuem maior risco de desenvolver pré-

eclâmpsia severa quando comparadas com mulheres que possuíam o IMC menor que 32,3 

kg\m
2 

(Bodnar, et al., 2005).
 
Embora a literatura sugira que o IMC de mulheres com pré-

eclâmpsia seja maior que as gestantes saudáveis, nossos resultados demostraram que mulheres 

oriundas de gestação com a doença apresentaram um IMC menor que aquelas que não 

desenvolveram pré-eclâmpsia (tabela-1). 

Poucos estudos no Brasil relacionam polimorfismos em genes candidatos com a pré-

eclâmpsia e, uma vez que esta doença está relacionada com um aumento da pressão arterial, 

investigamos possíveis associações em alterações no gene ESR1, que codifica uma proteína 

que possui 595 aminoácidos e desempenha função reguladora dos vasos, podendo influenciar 

assim na pressão sanguínea e na isquemia placentária.  A proteína ESR1 funciona como um 

fator de transcrição ligante-ativado que, após a ligação hormonal, interage com seqüências 

específicas de reconhecimento no DNA. A literatura sugere uma íntima associação de 

proteínas reguladoras com o ESR1.  

Recentemente, foi evidenciado que, ao invés de simplesmente recrutar proteínas, o 

ESR1 recruta uma cascata de sinalização de proteínas com atividades distintas que 

desempenham um papel crucial na manutenção da estrutura e função do receptor, 

estabilizando a interação receptor-DNA, influenciando a expressão gênica estrógeno-

dependentes e reparando proteínas deformadas e DNA danificado. Juntos, esses estudos 

sugerem que a relação DNA- ESR1 serve como um fator de nucleação para o recrutamento de 

complexos protéicos envolvidos nos processos-chave, incluindo a resposta ao estresse 

oxidativo, reparo do DNA e regulação da transcrição (Schultz-Norton, et al., 2011).
 
  

Polimorfismos intronicos podem exercer efeitos fenotípicos através de diferentes 

mecanismos.  Podendo aumentar ou diminuir a transcrição gênica, e também podendo afetar o 

“splicing” do RNA, produzindo variantes alternativas de “splicing” de RNAs mensageiros, 

acarretando em mudanças significantes na função do gene (Gotoda, et al., 1997; O´Neill, et 

al., 1998; Scohy, et al., 2000).  Assim como, polimorfismos intronicos também podem estar 

ligados a outros diferentes polimorfismos com uma sequência funcional tão variável quanto 

ao primeiro, ou mutações, e desta forma, portanto, pode se tornar um marcador genético para 



49 
 

outro polimorfismo/mutação.  Como é o caso do polimorfismo PvuII do gene ESR1, descrito 

previamente, onde sugere-se que o alelo C pode funcionar como um “enhancer” intragênico  

e consequentemente fazer parte de um sítio de ligação de um possível fator de transcrição 

(Herrington, et al., 2002). Foi evidenciado também que o estrogênio pode participar de 

alguma forma na transcrição deste possível fator de transcrição (Swartz, et al., 2005). 

Ao analisarmos as frequências genotípicas e alélicas das mulheres com pré-eclâmpsia 

e comparamos com gestações sem patologias, não foi observada diferença significante entre 

as distribuições entre os dois grupos (tabela-2). Assim, não foi possível estabelecer uma 

associação entre os polimorfismos investigados e a susceptibilidade à pré-eclâmpsia na 

população analisada. Tais resultados corroboram com outro estudo realizado na China, com 

204 mulheres com pré-eclâmpsia e 236 mulheres sadias, onde se investigou a relação entre o 

polimorfismo PvuII e a pré-eclâmpsia, e nenhuma relação foi estabelecida (Zhang, et al., 

2009).  

Tempfer et al, (2004) analisaram na Alemanha, um pequeno grupo 48 mulheres 

caucasianas, sendo 24 saudáveis e 24 com pré-eclâmpsia severa e correlacionaram com alguns 

polimorfismos no gene ESR1 , dentre eles, o polimorfismo PvuII. Embora não tenha sido 

encontrada relação entre a morbidade e o referido polimorfismo, este, quando analisado em 

conjunto com os demais polimorfismos em diferentes genes, tais como: Fator V de Leiden 

(FVL), Protrombina(F2)- G20210A, inibidor do ativador de plasminogênio 1  (PAI)-1 

4G/5G, genes relacionados á Sintese de Oxído Nítrico Endotelial (eNOS) 3 T768C, NOS 3 

Glu298Asp, Angiotensinogênio (AGT) Met235Thr, Receptor de estrogênio alpha (ESR1) 

Pvu II, e Receptor mineral-corticóide (MLR) Ser810Leu, os resultados apontaram existir 

uma associação entre as alterações genéticas e a pré-eclâmpsia.  Esse resultado sugere que 

possa existir um modelo multigênico para tal morbidade.  

Quando analisamos a interação dos polimorfismos estudados em relação à pré-

eclâmpsia, não encontramos significância estatística entre mulheres sem nenhum, com um ou 

com dois genótipos de risco para a pré-eclâmpsia (tabela-3).  Já na população húngara, um 

trabalho relacionado com ambos os polimorfismos PvuII e XbaI,  observou que o genótipo 

PvuII TT em combinação com o genótipo XbaI AA foi significativamente mais frequente em 

pacientes com pré-eclâmpsia severa, quando comparada ao grupo controle.
 
Assim como, o 

haplótipo T-A foi associado a um maior risco de pré-eclâmpsia severa independente da idade 

materna, do índice de massa corporal pré-gestacional e ao tabagismo (Molvarec, et al., 2007). 

Possivelmente, tais resultados diferem dos nossos devido a diferentes características da 

população e\ou ao número de indivíduos. 
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Neste mesmo estudo com a população húngara, dado que a pré-eclâmpsia é 

caracterizada por uma síndrome tanto de origem materna quanto fetal, os resultados de 

Molvarec et al., (2007) sugerem que exista uma associação entre a presença do polimorfismo 

XbaI e a restrição do crescimento intra-uterino fetal, em gestantes com pré-eclâmpsia severa.  

Não foi possível analisar tal variável em nosso estudo, uma vez que em nosso grupo de 

mulheres que desenvolveram pré-eclâmpsia severa tiveram suas respectivas gestações 

interrompidas em busca do controle pressórico materno e devido ao grau de severidade da 

doença. 

Ao analisarmos a relação entre o histórico familiar e os genótipos dos polimorfismos 

investigados em nosso trabalho, não foi possível encontrar uma significância estatística. 

Provavelmente, não só devido à miscigenação e a diversidade da população residente no Rio 

de Janeiro, mas também devido aos diferentes fatores ambientais que a população possa 

sofrer.  Ainda assim, independente de não termos encontrado correlação entre os 

polimorfismos PvuII e XbaI existentes no gene ESR1, ao analisarmos os dados demográficos 

de nosso grupo de estudo, o histórico familiar demonstra possuir uma forte correlação com a 

doença.   

A literatura define a pré-eclâmpsia como uma doença multifatorial, que devido aos 

possíveis fatores hereditários, pode não estar necessariamente associada a apenas um único 

gene.  Por este motivo, diversos pesquisadores especulam que a pré-eclâmpsia possa estar 

relacionada a um conjunto de genes associados. Desta forma, portanto, é importante traçar 

diferentes alvos a fim de estabelecer um possível grupo de genes candidatos, na tentativa de 

elucidar os possíveis fatores hereditários para a doença.  Como resultado, fica claro entender a 

necessidade de investigar possíveis alterações genéticas, em diferentes genes que possam 

atuar em importantes vias, e que desta forma possam estar relacionados com a etiologia da 

pré-eclâmpsia (Valenzuela, et al., 2012).
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6 CONCLUSÃO 

 

 

A partir dos resultados obtidos, podemos concluir que: 

 

 Os polimorfismos PvuII e XbaI do gene ESR1 não foram associados com 

susceptibilidade à pré-eclâmpsia em mulheres do Rio de Janeiro. 

 

 As frequências alélicas e genotípicas dos polimorfismos ESR1 (polimorfismo 

PvuII e XbaI) não apresentaram diferença estatística quando relacionados de forma 

independentes ou por combinação de genótipos de risco, em gestantes saudáveis e em 

gestantes que desenvolveram a doença. 

 

 Fatores de risco para a doença, tais como: idade materna, o tabagismo, a idade 

gestacional, o índice de massa corporal, o histórico familiar da doença, são previamente 

sabidos e parecem estar relacionadas com a susceptibilidade a doença em mulheres da 

população em estudo. 

 

 Não foi possível estabelecer uma relação entre os genótipos dos polimorfismos 

PvuII e XbaI e o risco associado à história familiar da doença. 
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