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RESUMO 

 
Cerca de 10-15% das causas de mortalidade e morbidade materna em países desenvolvidos e 

37% das causas de morte obstétricas diretas no Brasil podem ser associadas à pré-eclâmpsia. 

A pré-eclâmpsia é uma patologia multissistêmica definida por uma hipertensão associada a 

uma proteinúria, após a 20ª semana de gestação. As manifestações clínicas desta doença 

podem se apresentar como uma síndrome materna ou fetal e de acordo com a gravidade 

podem ser classificadas em leve ou severa e de início precoce ou tardio. Apesar do 

conhecimento limitado sobre esta patologia, existem fortes evidências de envolvimento do 

componente genético na etiologia da pré-eclâmpsia. O fator de crescimento epidérmico (EGF) 

desempenha um papel importante na regulação do crescimento, proliferação e diferenciação 

celular, através da ligação ao seu receptor, o EGFR. Acredita-se que este fator esteja 

relacionado com a regulação do crescimento e da função placentária durante a gestação. 

Variações na sequência do DNA desses genes podem levar a uma alteração nos níveis de 

transcrição gênica e, como consequência, ser responsável por mudanças nos níveis de 

produção e/ou atividade desses fatores. O polimorfismo EGF +61 G>A está associado com a 

produção in vitro da proteína EGF e os polimorfismos EGFR -216 G>T e -191 C>A estão 

correlacionados a mudanças na atividade do promotor e na expressão de RNAm desse gene. O 

objetivo geral do nosso estudo foi avaliar uma possível associação entre polimorfismos 

funcionais nos genes EGF (+61 G>A) e EGFR (-216 G>T e -191 C>A) e a susceptibilidade à 

pré-eclâmpsia severa na população de gestantes do Estado do Rio de Janeiro, através de um 

estudo caso-controle. Como objetivos específicos, além de analisarmos uma possível 

interação entre os polimorfismos no desenvolvimento da pré-eclâmpsia severa, buscamos 

associar os polimorfismos ao histórico familiar da doença. O estudo foi composto por dois 

grupos, pareados por etnia: um grupo caso composto por 98 mulheres com pré-eclâmpsia 

severa e um grupo controle com 98 mulheres saudáveis. Os polimorfismos EGF (+61 G>A) e 

EGFR (-216 G>T e -191 C>A) foram avaliados pela reação em cadeia da polimerase seguida 

por análise de polimorfismos por tamanho de fragmentos de restrição (PCR-RFLP). As 

variáveis categóricas, frequências alélicas e genotípicas foram comparadas através do teste do 

exato de Fisher, e o teste t de Student foi utilizado para comparação das variáveis contínuas 

em cada grupo. Os resultados demonstram que o alelo A do polimorfismo -191 do gene 

EGFR está associado com a susceptibilidade à pré-eclâmpsia severa (p<0,05). Não houve 

associação significativa entre os outros polimorfismos (EGF +61 G>A e EGFR -216 G>T) e a 

susceptibilidade à pré-eclâmpsia severa (p>0,05), assim como também não foi encontrada 

relação entre a interação dos polimorfismos, histórico familiar e o desenvolvimento da pré-

eclâmpsia severa. Além desses resultados, também foram encontradas diferenças 

significativas ao avaliarmos as características demográficas e clínicas entre os grupos. Este é 

o primeiro estudo a avaliar associações entre pré-eclâmpsia severa e os polimorfismos -216 

G>T e -191C>A do gene EGFR e o primeiro estudo na população brasileira a investigar a 

associação do polimorfismo EGF +61 G>A e a doença. Com esse achado, podemos sugerir 

que o polimorfismo, o -191C>A do gene EGFR, possa ser o responsável por alguma 

regulação na produção do EGFR, e que através dessa regulação possa desempenhar algum 

papel importante na susceptibilidade à pré-eclâmpsia severa em mulheres do Estado do Rio de 

Janeiro. 
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ABSTRACT 

 
About 10-15% of maternal deaths in development countries and approximately 37% of direct 

obstetrics deaths in Brazil can be assigned to preeclampsia. Preeclampsia is a multisystem 

disorder that usually occurs after 20 week of pregnancy and it is determined by the presence 

of hypertension associated with proteinuria. The clinical findings of preeclampsia can 

manifest as either a maternal syndrome or fetal syndrome. In addition, the preeclampsia can 

be classified as mild to severe, and in early or late-onset preeclampsia. Despite the limited 

knowledge of this pathology, there is a strong evidence of involvement of the genetic 

component in the etiology of preeclampsia. The epidermal growth factor (EGF) plays an 

important role in regulating cell growth, proliferation and differentiation, through binding its 

receptor, EGFR. Evidences suggest that this growth factor and its receptor are involved in 

growth regulation of placental function during the pregnancy. Variations in the DNA 

sequence in the EGF and EGFR genes can lead to an altered gene transcription and 

consequently can be responsible for changes in production and/or activity of these factors. 

The EGF +61 G>A polymorphism is significantly associated with in-vitro EGF protein 

production and the EGFR -216 G>T and -191 C>A polymorphisms are correlated with 

changes in promoter activity and expression of EGFR mRNA. The aim of this study was to 

verify the association between EGF +61 G>A, EGFR -216 G>T and -191 C>A 

polymorphisms and susceptibility to severe preeclampsia in the population of Rio de Janeiro 

through a case-control design. The specific objectives were to assess the association between 

these polymorphisms and the history family of preeclampsia, and also to analyze a possible 

interaction among these polymorphisms on the development of severe preeclampsia. The 

study was composed by two groups matched by ethnicity: the case group with 98 women with 

severe preeclampsia and the control group with 98 healthy women. Polymerase chain reaction 

restriction fragment length polymorphism analyses (PCR-RFLP) were performed to genotype 

EGF +61 G>A, EGFR -216 G>T and -191 C>A polymorphisms. Categorical variables, allelic 

and genotype frequencies were compared in each group applying Fisher´s exact test and a 

Student t test was used for continuous variables. The results showed that the A allele of the -

191 C>A polymorphism of the EGFR gene is associated with susceptibility to severe 

preeclampsia (P<0,05). There were no significant association between severe preeclampsia 

and +61 G>A EGF and -216 G>T EGFR polymorphisms (P>0,05), as well as no correlation 

was found between the interaction of these polymorphisms, history family and the 

development of severe preeclampsia. We also found differences when we evaluated 

demographic and clinical characteristics between the two groups. This is the first study to 

assess the associations between -191 C>A and -216 G>T EGFR genetics polymorphisms and 

severe preeclampsia and the first study in Brazilian population to investigate the association 

between +61 G>A EGF polymorphism and severe preeclampsia. These findings suggest that 

the polymorphism-191C>A of the EGFR gene may be responsible for some regulation in the 

production of the EGFR, and that through this regulation this polymorphism might play an 

important role in the susceptibility to severe preeclampsia in women from Rio de Janeiro. 

 

 
Keywords: preeclampsia, polymorphisms, EGF, EGFR. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Pré-eclâmpsia 

 

A pré-eclâmpsia é a principal causa de mortalidade e morbidade, tanto materna quanto 

perinatal, ao redor do mundo, principalmente em países em desenvolvimento (Ness & 

Roberts, 1996; Sibai, 1998; Gupta et al., 2005; Sibai et al., 2005; Steegers et al., 2010). 

Mundialmente, estima-se que cerca de 5 a 7% de mulheres grávidas sejam afetadas por esse 

agravo de saúde (Sibai, 1998; Huppertz, 2008).  

No Brasil, a pré-eclâmpsia corresponde a 37% das mortes obstétricas diretas, ou seja, 

mortes em decorrência de complicações de causas ou estados que só ocorrem no ciclo 

gravídico puerperal (Laurenti et al., 2004). 

A frequência da pré-eclâmpsia varia entre 2 e 7% em mulheres saudáveis e nulíparas 

(Sibai, 2003; Sibai et al., 2005). Essa taxa aumenta substancialmente quando observamos 

mulheres com gestação gemelar (14%) e fica em torno de 18% para mulheres com histórico 

de pré-eclâmpsia em gestações anteriores (Sibai, 2003).  

Pré-eclâmpsia é uma patologia de etiologia multifatorial, exclusiva da espécie humana 

(Sibai et al., 2005), que ocorre apenas na presença da placenta (Ness & Roberts, 1996). A pré-

eclâmpsia também pode vir a ocorrer em gravidez abdominal, indicando que não é uma 

doença dependente do útero (Ness & Roberts, 1996). 

A pré-eclâmpsia é uma síndrome que pode se manifestar tanto em achados clínicos 

maternos ou fetais.  A síndrome materna é caracterizada pela hipertensão e proteinúria, com 

ou sem outras patologias multissistêmicas associadas. Na síndrome fetal, podemos ter 

restrição de crescimento fetal, diminuição do volume de líquido amniótico e alterações no 

aporte de oxigênio (Ness & Roberts, 1996; National High Blood Pressure Education Program 

Working Group on High Blood Pressure in Pregnancy, 2000; Sibai, 2003). 

 

 

1.1.1. Definição e classificação  

 

A pré-eclâmpsia é primariamente definida como aumento da pressão arterial associado 

a um quadro de proteinúria após a 20ª semana de gestação em mulheres previamente 
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normotensas (National High Blood Pressure Education Program Working Group on High 

Blood Pressure in Pregnancy, 2000; Sibai et al., 2005; Steegers et al., 2010).  

O aumento da pressão arterial é caracterizado por uma pressão sistólica ≥ 140 mm Hg 

e pressão diastólica ≥ 90 mm Hg aferidas, no mínimo, em duas ocasiões, com pelo menos 

quatro a seis horas de intervalo entre as aferições e não excedendo o intervalo máximo de sete 

dias. A proteinúria é definida pela excreção ≥ 0,3g de proteína em amostras de urina de 24 

horas; se não houver disponibilidade do teste da urina de 24 horas, a proteinúria pode ser 

definida como concentração de proteínas ≥ 30 mg/dL (≥ uma cruz) em pelo menos duas 

amostras aleatórias de urina, com intervalos de no mínimo quatro - seis horas entre a coleta 

das amostras, e de no máximo sete dias (National High Blood Pressure Education Program 

Working Group on High Blood Pressure in Pregnancy, 2000; Sibai et al., 2005).   

O espectro clínico da pré-eclâmpsia pode ser classificado em leve e severa. A forma 

severa da doença é considerada quando há pelo menos uma hipertensão severa (160x110 mm 

Hg) associada a uma proteinúria ou uma hipertensão associada a uma proteinúria severa (> 5g 

por dia); além disso, pode haver o acometimento de múltiplos órgãos ocasionando edema 

pulmonar, oligúria, convulsões, trombocitopenia, enzimas hepáticas anormais associadas à 

dor abdominal no quadrante superior direito ou a dores epigástricas, assim como sintomas do 

sistema nervoso central, cefaleia, cegueira, visão turva ou alterações nos níveis de consciência 

(Sibai, 2003; Sibai et al., 2005). 

A pré-eclâmpsia também pode ser dividida de acordo com o seu início: precoce, antes 

da 34ª semana de gestação, ou tardia (Huppertz, 2008). A pré-eclâmpsia de início tardio 

compreende cerca de 80% dos casos da doença no mundo. A pré-eclâmpsia de início precoce 

compreende um menor número de casos, porém com a clínica mais grave, sendo responsável 

por um risco adicional materno, aumentando em 20 vezes a mortalidade materna quando 

comparada à pré-eclâmpsia ocorrida próxima ao termo (von Dadelszen et al., 2003). A 

maioria dos casos de pré-eclâmpsia de início precoce estão associados a casos de restrição de 

crescimento intra-uterino (Huppertz, 2008). Mulheres com pré-eclâmpsia de início precoce 

possuem quatro vezes mais risco de morte fetal na próxima gravidez, além de terem um maior 

risco de recorrência de pré-eclâmpsia em futuras gestações (Hutcheon et al., 2011). 
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1.1.2. Etiologia e fisiopatologia  

 

A etiologia da pré-eclâmpsia ainda permanece incompreendida e sugere-se que seja 

predisposta por diversos fatores (Roberts & Cooper, 2001). Dentre os possíveis componentes 

etiológicos envolvidos com o desenvolvimento da pré-eclâmpsia estão: uma má adaptação 

imunológica (materno-fetal), isquemia placentária, estresse oxidativo, fatores ambientais e/ou 

comportamentais, como dieta deficiente ou condições médicas pré-existentes, além da 

predisposição genética (Sibai, 1998; Roberts & Cooper, 2001; Wilson et al., 2003; Gupta et 

al., 2005; Mütze et al., 2008). 

A principal hipótese que tem sido sugerida como causadora da pré-eclâmpsia está 

relacionada a distúrbios placentários no início da gestação. Acredita-se que a pré-eclâmpsia 

seja resultado de distúrbios ocorridos no desenvolvimento placentário, com uma posterior 

disfunção endotelial, fato este que explicaria os sinais clínicos da doença (Wilson et al., 

2003).  

Para o possível entendimento das alterações placentárias, faz-se necessário uma breve 

explicação da implantação placentária normal. Na gravidez normal, a placenta se desenvolve 

essencialmente a partir de células especializadas derivadas do trofoblasto. Essas células 

trofoblásticas são responsáveis pela invasão da decídua e pelo remodelamento das artérias 

espiraladas maternas. Acontecem duas ondas de invasão, uma no início da gestação e a 

segunda em torno da 14ª-16ª semanas de gestação. Como resultado, as artérias adquiram um 

maior calibre (aumento de quatro a seis vezes aproximadamente) e uma menor resistência, 

fornecendo assim um maior fluxo sanguíneo para o desenvolvimento do feto e da placenta 

(Wilson et al., 2003; Gupta et al., 2005; Huppertz, 2008). Na pré-eclâmpsia, a invasão 

trofoblástica e subsequente remodelamento das artérias são deficientes, principalmente 

durante a segunda onda de invasão. Como consequência, os diâmetros das artérias aumentam 

apenas 40% quando comparadas a uma gravidez normal e, com isso, pode levar a isquemia 

placentária e a uma pobre perfusão da placenta (Figura 1) (Roberts & Cooper, 2001; Wilson 

et al., 2003; Gupta et al., 2005; Moll et al.,2007; Huppertz, 2008). Os mecanismos profundos 

da invasão trofoblática são complexos, mas acredita-se que alguns fatores de crescimento e 

seus receptores estejam envolvidos no processo de invasão (Lyall, 2005). 
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Figura 1: Inadequada invasão trofoblástica durante a pré-eclâmpsia.  

O esquema A ilustra a representação do desenvolvimento normal placentário. Na pré-eclâmpsia, 

esquema B, podemos observar o menor calibre e resistência das artérias espiraladas e, 

consequentemente, um menor fluxo sanguíneo.   

Fonte: Adaptada de Karumanchi et al., 2005. 

 

 

Todavia, os estudos histopatológicos demonstraram que nem sempre há uma 

inadequada implantação nos casos de pré-eclâmpsia e que, por essa razão, não há somente um 

único fator envolvido na etiologia da doença e, sim a combinação de diversos fatores 

ambientais, comportamentais e genéticos que possivelmente desempenhem algum papel no 

desenvolvimento desta doença (Vatten & Skjaerven, 2004). 

 

 

1.1.3. Alterações genéticas e pré-eclâmpsia 

 

Os autores relacionam o risco de desenvolvimento da doença tanto pela influência de 

genes maternos quanto de genes fetais (Lala & Chakraborty, 2003; Wilson et al., 2003; 
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Chappell & Morgan, 2006; Mütze et al., 2008; Williams & Pipkin, 2011). Estes genes podem 

interagir ou ter efeitos independentes no desenvolvimento da pré-eclâmpsia (Williams & 

Pipkin, 2011).  A literatura sugere que homens nascidos de gravidez com pré-eclâmpsia 

possuem um risco aumentado de engravidarem mulheres que desenvolverão pré-eclâmpsia, 

(Laivuori et al., 2003; Lala & Chakraborty, 2003; Wilson et al., 2003; Chappell & Morgan, 

2006; Mütze et al., 2008; Williams & Pipkin, 2011). Além disso, podemos observar que pais 

de gravidez com pré-eclâmpsia são mais propensos a serem pais de outra gestação com pré-

eclâmpsia ao trocarem de parceira (Hutcheon et al., 2011), sugerindo que os genes paternos 

também influenciem na susceptibilidade à doença. 

Independente do componente genético na etiologia da pré-eclâmpsia, sua exata base 

genética ainda permanece desconhecida. Atualmente, uma das estratégias para elucidar os 

mecanismos desta doença é a identificação de genes candidatos de susceptibilidade (Chappell 

& Morgan, 2006). Sugere-se que a susceptibilidade à pré-eclâmpsia está relacionada a 

interações, alterações ou combinações entre um ou mais genes maternos e/ou fetais, em 

associação com fatores ambientais. Portanto, acredita-se que a doença não esteja diretamente 

relacionada a um único gene, mas sim a um conjunto de inúmeros genes, sendo esta a base 

mais provável para sustentar o envolvimento do componente genético nessa doença (Wilson 

et al., 2003; Williams & Pipkin, 2011). 

A predisposição genética pode estar relacionada a qualquer possível etiologia da pré-

eclâmpsia, já citadas anteriormente. Genes envolvidos na regulação da pressão arterial, no 

remodelamento vascular e na regulação de células endoteliais podem estar associados a 

algumas etiologias, como a má adaptação imunológica, isquemia placentária e estresse 

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

Deste modo, alguns dos genes candidatos foram divididos em seis grupos de acordo 

com sua fisiopatologia (Tabela 1) (Wilson et al., 2003). O grupo I corresponde aos genes 

responsáveis pela regulação de proteínas vasoativas e de remodelação vascular. No grupo II 

encontram-se os genes relacionados à trombofilia. Os genes ligados ao estresse oxidativo, ao 

metabolismo dos lipídeos e a lesão endotelial pertencem ao grupo III. Fazem parte do grupo 

IV, os genes que codificam os aspectos do sistema imune. O quinto grupo (V) compreende 

genes placentários. E, no grupo VI estão incluídos os genes dos fatores do crescimento, os 

quais possuem uma grande importância na regulação do crescimento fetal e placentário 

durante a gestação, sendo o grupo onde estão alocados os genes alvo do nosso estudo: o gene 
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do fator de crescimento epidérmico (EFG) e do receptor do fator de crescimento epidérmico 

(EGFR) (Leach et al., 2002; Wilson et al., 2003; Mütze et al., 2008).  

 

 

Tabela 1: Genes candidatos divididos em diferentes grupos de acordo com sua fisiopatologia. 

Grupos Genes Candidatos 

I - Proteínas vasoativas/ remodelação 

vascular 

ACE; AT1R; PRCP; ET-1; Erα; Erβ; 

eNOS; PBIF; VEGF; ENG. 

II - Trombofilia/Hipofibrinólise 
FVL; MTHFR; PAI1; Integrina β-3; 

GPIIIa. 

III - Estresse oxidativo, metabolismo dos 

lipídeos e lesão endotelial 

EPHX; GSTs; CYP1A1; SOD; LPL; ApoE; 

LCHAD. 

IV - Imunogenética HLA; TNFα; IL-1; IL-10 

V - Implantação/Imprinting Mash 2; Hand 1; GCm1 

VI - Fatores de crescimento IGF I; IGF II; IGFBPs; EGF; EGFR 

 

 

 

1.2. Polimorfismos de base única (SNP) 

 

Os polimorfismos de base única denominados de SNPs (do inglês single nucleotide 

polymorphisms) são os mais comuns dentro do genoma humano, sendo caracterizados por 

variações de um único nucleotídeo na sequência de DNA com a frequência acima de 1% na 

população (Figura 2). São eles os responsáveis pelas principais variações fenotípicas 

observadas nas populações humanas (Brookes, 1999).  
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Figura 2: Representação esquemática de um polimorfismo de base única. 

(SNP, single nucleotide polymorphisms). 

 

A frequência de um mesmo polimorfismo pode variar de acordo com a população de 

estudo, devido a uma série de fatores como a seleção natural, a recombinação gênica ou até 

mesmo a etnia.  

Alguns SNPs podem influenciar na atividade e produção de determinadas proteínas e, 

como consequência dessa influência, esses polimorfismos podem estar associados ao 

desenvolvimento, progressão e susceptibilidade a algumas doenças, sendo um assunto de 

grande interesse para a possível descoberta de novos marcadores genéticos. 

 

 

1.3. Fator de Crescimento Epidérmico (EGF) 

 

O fator de crescimento epidérmico é um polipeptídeo que contém 53 aminoácidos e 

pesa 6045 Da (Carpenter & Cohen, 1990). Esta proteína foi, primeiramente, isolada por 

Cohen na década de 60, a partir de experimentos em glândulas submaxilares de camundongos, 

onde pode ser demonstrada a capacidade desse fator em promover proliferação celular 

(Cohen, 1962).  
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Alguns estudos qualificam o EGF como um potente estimulador de vários tecidos 

(Tajima et al., 1993; Lindqvist et al., 1999), sendo capaz de desempenhar um papel 

importante na regulação do crescimento, na proliferação e na diferenciação celular, através da 

ligação ao seu receptor, o EGFR (Carpenter & Cohen, 1990; Kim et al., 1999; Wang et al., 

2008). 

 Acredita-se que o EGF desempenhe um importante papel no crescimento e função 

placentária, atuando na implantação embrionária, estimulação da diferenciação do 

sinciciotrofoblasto in vitro e modulação das funções placentárias (Ali et al., 1989; Fondacci et 

al., 1994; Kamei et al., 1999). 

Alguns estudos, in vitro e in vivo, demonstram que o EGF é um dos mais potentes 

indutores de invasão trofoblástica (Bass et al., 1994; Lala & Chakraborty, 2003; Korff et al., 

2004; Moll et al., 2007) e diferenciação do citotrofoblasto em sinciciotrofoblasto, além de 

promover o aumento da secreção de dois hormônios marcadores da diferenciação do 

trofoblasto: o lactogênio placentário (HLP) e a gonadotrofina coriônica humana (HGC) (Bass 

et al., 1994; Zhang et al., 1995; Lindqvist et al., 1999; Lala & Chakraborty, 2003). 

Um alto grau de apoptose foi encontrado nos trofoblastos de mulheres com 

complicações como a pré-eclâmpsia quando comparado com gestantes sem complicações 

(Levy et al., 2000; Leach et al., 2002; Dissanayake et al., 2007). É sabido que a apoptose 

pode ser atenuada por diversos fatores de crescimento (Nass et al., 1996; Moll et al., 2007). 

No caso do EGF, este atua promovendo a diminuição do grau de apoptose induzida por 

hipóxia em cultura de células trofoblásticas, sugerindo, assim, que este fator também esteja 

envolvidos com integridade placentária, atuando na proteção contra eventuais estresses 

endógenos e exógenos desse tecido (Levy et al., 2000).
 

Diversos estudos foram realizados para o melhor entendimento do papel do fator de 

crescimento epidérmico e seu receptor na regulação do crescimento e da função placentária, 

mas ainda não se sabe ao certo como se sucede o seu funcionamento por completo. 

 

 

1.3.1. O gene EGF e o SNP +61 G>A  

 

O gene que codifica a proteína EGF está localizado no cromossomo 4q25-27 (Morton 

et al., 1986) e é composto por 24 éxons (Toyoda et al., 2007) (Figura 3). Algumas variações 
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genéticas no EGF podem contribuir para diferenças na sua expressão e, consequentemente, à 

susceptibilidade a doenças (Wang et al., 2008). 

 

 

Figura 3: Cromossomo 4 e estrutura do gene EGF.  

O gene EGF possui 24 éxons e 23 íntrons, representados no esquema.  

 

Shahbazi et al. (2002), identificaram um SNP (rs4444903) localizado na posição 61 da 

região 5´ não traduzida (5-UTR) do gene EGF. Este polimorfismo consiste na transição de 

guanina para adenina (G>A) e parece apresentar uma relevância funcional, vista pelo aumento 

significativo da produção de EGF em cultura de células mononucleadas de sangue periférico. 

Os resultados mostraram que células de indivíduos com o genótipo homozigoto AA tiveram 

uma menor expressão de EGF que células de indivíduos com o genótipo GG ou AG 

(Shahbazi et al., 2002). 

 Até o momento, esse polimorfismo foi relacionado com diferentes tipos de tumores, 

como glioma (Costa et al., 2007; Bao et al., 2010), incluindo um estudo na população 

brasileira (da Silveira et al., 2012), câncer de pâncreas (Wu et al., 2010) e melanomas 

(Shahbazi et al., 2002). 

De acordo com a revisão da literatura, o único estudo envolvendo EGF como gene 

candidato à pré-eclâmpsia foi realizado no Sri Lanka, onde foram analisados alguns SNPs 

presentes nesse gene. Um dos SNPs estudados foi o +61 G>A, onde não foi encontrada 

significância estatística na tentativa de associar os genótipos e alelos à doença (Dissanayake et 

al., 2009).  
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1.4. Receptor do Fator de Crescimento Epidérmico (EGFR) 

 

 O receptor do fator de crescimento epidérmico é uma glicoproteína transmembranar 

com o peso de cerca de 170 kDa, e possuí três domínios funcionais: um domínio de ligação 

com EGF, um domínio transmembranar e um domínio tirosina quinase (Figura 4) (Ali et al., 

1989; Maekawa et al., 1989; Fondacci et al., 1994). 

Este receptor está presente in vivo em diversos tecidos, além de também ser detectado 

em linhagens de cultura celular (Zhang et al., 1995). Atua como um importante sinalizador 

celular como, por exemplo, nas vias de proliferação celular, apoptose, angiogênese e 

metástases (Liu et al., 2007).
 

A placenta humana é uma região com um alto nível de expressão desse tipo de 

receptores, sendo mais frequentemente presentes no sinciciotrofoblasto durante o primeiro 

trimestre de gravidez (Ali et al., 1989; Shigeta et al., 1993; Zhang et al., 1995). Alguns 

estudos sugerem que os receptores do fator de crescimento epidérmico estejam envolvidos 

com o desenvolvimento fetal, desempenhando um importante papel no crescimento do feto 

(Shigeta et al., 1993). 

 

 

Figura 4: Esquema do fator de crescimento epidérmico e seu receptor 

Ilustração do três domínios funcionais: um domínio extracelular de ligação com EGF, um domínio 

transmembranar e um domínio intracelular tirosina quinase. 
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1.4.1. O gene EGFR e os SNPs -191C>A e -216 G>T  

 

O gene codificador do receptor do fator de crescimento epidérmico está localizado no 

braço curto do cromossomo 7, p12-p14 (Merlino et al., 1985) e possui 28 éxons  (Reiter et al., 

2001) (Figura 5).  

 

 

Figura 5: Cromossomo 7 e estrutura do gene EGFR.  

O gene EGFR possui 28 éxons e 27 íntrons, representados no esquema.  

 

Em 2005, Liu et al. foram os primeiros a descrever os polimorfismos de base única 

(SNPs) associados a alterações na atividade e expressão do gene EGFR, tanto em 

experimentos in vivo quanto in vitro. Dois desses polimorfismos chamaram atenção dos 

pesquisadores, o SNP -216 G>T (rs712829), caracterizado por uma transversão de guanina 

para timina, e o SNP -191 C>A (rs712830), caracterizado por uma transversão de adenina 

para citosina, por estarem em uma localização crítica do gene, ou seja, encontram-se na região 

promotora do gene EGFR. Ao longo da região promotora do EGFR, existem sítios de 

afinidade com múltiplas proteínas nucleares e sítios de ligação de fatores de transcrição, 

sendo que a posição -216 está localizada em um dos sítios de ligação de fatores de transcrição 

(Sp1) e a posição -191 está a quatro pares de base de um dos seis sítios de início da 

transcrição desse gene (Liu et al., 2005; Nomura et al., 2007).  

Segundo Liu et al. (2005), os níveis de RNAm em células com o haplótipo T-C é 

aproximadamente 40% maior do que em células com haplótipo G-C. Outro estudo deste 
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mesmo grupo de pesquisadores também demonstrou que em células com alelo T há um 

aumento significativo na expressão tanto de proteínas quanto de RNAm, quando comparadas 

a células com alelo G do polimorfismo -216 G>T do gene EGFR (Liu et al., 2007). Sendo 

assim, acredita-se que esses dois polimorfismos tenham impacto significante sobre a 

regulação do gene EGFR.  

A soma do papel fisiológico e dos diversos estudos envolvendo esse fator e seu 

receptor como sendo uma das possíveis etiologias da pré-eclâmpsia, nos leva a crer que pode 

haver alguma associação entre a doença e o SNP +61 G>A do gene EGF, assim como os 

SNPs -216G>T e -191 C>A do gene EGFR, tornando estes potenciais genes candidatos na 

susceptibilidade à pré-eclâmpsia que merecem ser investigados na nossa população. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Avaliar associação entre os polimorfismos nos genes EGF (polimorfismo +61 G>A) e 

EGFR (polimorfismo -216 G>T e polimorfismo -191 C>A) e a susceptibilidade à pré-

eclâmpsia severa em mulheres do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

a. Comparar as frequências dos polimorfismos nos genes EGF (SNP +61 G>A) e 

EGFR (SNPs -216 G>T e -191 C>A), de forma independente entre mulheres que 

desenvolveram pré-eclâmpsia severa no decorrer da gestação e mulheres saudáveis 

no decorrer da gestação; 

 

b. Comparar a interação dos polimorfismos nos genes EGF (SNP +61 G>A) e EGFR 

(SNPs -216 G>T e -191 C>A) por combinação de genótipos de risco, entre 

mulheres que desenvolveram pré-eclâmpsia severa no decorrer da gestação e 

mulheres saudáveis no decorrer da gestação; 

 

c. Avaliar as características demográficas e clínicas dos grupos caso e controle 

relacionando-as a susceptibilidade à doença na nossa população; 

 

d. Analisar a relação entre os polimorfismos em estudo e o relato de história familiar 

da doença na população de estudo. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Características da população  

 

Dois grupos foram selecionados para esse estudo: A) grupo caso: composto por 

mulheres com diagnóstico de pré-eclâmpsia; e B) grupo controle: composto por mulheres sem 

patologias ou intercorrências durante a gestação.  

Para ambos os grupos, as mulheres foram classificadas em caucasianas, negras e 

mulatas/pardas de acordo com a cor da pele. Os grupos do estudo foram pareados por etnia a 

fim de evitar um possível confundimento nas análises de associação entre os polimorfismos e 

a doença.  

Ambos os grupos foram submetidos a uma entrevista por meio de um questionário 

para a coleta de dados epidemiológicos. O questionário contendo os dados coletados encontra-

se no anexo I. 

 

A) Grupo caso – pré-eclâmpsia 

 

O grupo caso foi composto por 98 mulheres, com idades entre 18 e 42 anos, que 

tiveram o diagnóstico de pré-eclâmpsia severa.  

Para este diagnóstico, foram adotados os critérios propostos pelo relatório do 

programa de educação nacional de hipertensão (Report of the National High Blood Pressure 

Education Program, 2000), onde mulheres, previamente normotensas, que apresentaram um 

quadro de hipertensão associado a um quadro de proteinúria manifestados após vigésima 

semana de gestação, foram diagnosticadas com pré-eclâmpsia e incluídas no estudo. A 

hipertensão foi definida pela pressão sistólica aferida igual ou superior a 140 mm Hg e/ou a 

pressão diastólica igual ou superior a 90 mm Hg; a aferição foi realizada em pelo menos duas 

ocasiões com intervalo de no mínimo seis horas e no máximo sete dias. Para a hipertensão 

severa, os níveis de pressão foram definidos como no mínimo 160x110mm Hg. O quadro de 

proteinúria foi caracterizado por valores iguais ou superiores a 0,3 gramas de proteína 

encontrados em uma amostra de urina de 24 horas. No caso da proteinúria severa, 5,0 gramas 

ou mais de proteína encontrados em uma amostra de urina de vinte e quatro horas foi o valor 

estipulado para proteinúria. 
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As integrantes deste grupo foram recrutadas em um hospital de referência para 

gravidez de alto risco do Estado do Rio do Janeiro, o Hospital da Mulher Heloneida Studart 

localizado em São João de Meriti no Rio de Janeiro.  

Todas as mulheres desse grupo foram classificadas com pré-eclâmpsia severa 

(hipertensão severa associada à proteinúria ou hipertensão associada à proteinúria severa ou 

hipertensão severa associada à proteinúria severa) e estavam internadas na unidade de terapia 

intensiva do referido hospital. 

Mulheres com diagnóstico de pré-eclâmpsia que apresentaram fetos com 

malformações ou qualquer outra patologia além do diagnóstico de pré-eclâmpsia não foram 

incluídas no estudo. 

 

B) Grupo controle 

 

O grupo controle foi composto por 98 mulheres hígidas (sadias), com idades entre 18 e 

42 anos, que não apresentaram nenhum tipo de patologia ou intercorrências no decorrer da 

gestação e que deram a luz por indicação obstétrica no termo.  

Todas as mulheres pertencentes a este grupo foram recrutadas na Maternidade 

Municipal Doutora Alzira Reis, maternidade de baixo risco, localizada em Niterói no Rio de 

Janeiro.   

 

 

3.2. Material biológico 

 

O material biológico utilizado no trabalho foi constituído de amostras de saliva 

coletadas de todos os indivíduos participantes do estudo. As coletas foram realizadas no 

período de janeiro de 2010 a janeiro de 2012, somente após o nascimento do recém-nascido, 

com o objetivo confirmar a ausência de intercorrências até o momento do parto e de se obter 

os dados do recém-nascido. Além disso, as amostras eram coletadas somente após assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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3.2.1. Coleta e armazenamento do material biológico 

 

As amostras de saliva foram obtidas através de um bochecho vigoroso com 10 mL de 

solução de cloreto de sódio a 0,9% (soro fisiológico) durante 1 minuto, aproximadamente 50 

vezes. Os indivíduos realizaram o bochecho com pelo menos uma hora após a escovação dos 

dentes e foram orientados a esfregar a língua na mucosa oral, para uma melhor descamação 

das células. O enxaguatório bucal foi acondicionado em tubos para centrífuga, tubos Falcon 

(Corning Inc., Corning, NY, EUA) de 15 mL de volume (Aidar e Line, 2007). 

Os tubos contendo as amostras de saliva foram armazenados e refrigerados a uma 

temperatura de -20ºC, na Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário Antônio 

Pedro - Universidade Federal Fluminense (UPC-HUAP/UFF) até o momento da extração do 

DNA genômico. 

 

 

3.3. Extração do DNA genômico 

 

A extração do DNA genômico foi realizada seguindo o protocolo previamente 

publicado, em 2007, por Aidar e Line e modificado por Küchler et al.(2012), que se encontra 

brevemente descrito abaixo. 

Após o descongelamento das amostras de saliva, cada tubo contendo as células 

epiteliais foi centrifugado a 550 g em temperatura ambiente durante 10 minutos para 

sedimentação do pellet de células. O sobrenadante foi descartado, em hipoclorito de sódio a 

2.5%, imediatamente após o término da centrifugação para evitar que o pellet de células 

aderido ao fundo do tubo fosse deslocado.  

O pellet celular foi ressuspendido em 1.0 mL de tampão de extração (Tris-HCl 10 

mM, pH 7,8; EDTA 5 mM; SDS 0,5%) e ao se tornar uma mistura homogênea, foi  

transferido para um microtubo tipo eppendorf de volume 1,5 mL (Axygen Inc, CA, USA) 

onde se adicionou 5,0 μL de Proteinase K (20 mg/mL – Invitrogen, CA, USA). Após este 

passo, os tubos foram incubados em banho-maria a 56º C overnight. 

Após a incubação, as amostras foram submetidas a processos remoção de proteínas 

celulares e outros possíveis contaminantes, adicionando-se 400 µL de solução de acetato de 

amônio a 10 M a cada tubo. A seguir, todos os tubos sofreram uma agitação manual durante 5 

minutos e foram centrifugados por 15 minutos a 12000 rpm (centrífuga eppendorf 5403). 
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Após, o sobrenadante foi dividido em dois microtubos tipo eppendorf de 1.5 mL, cerca de 700 

µL em cada tubo, a cada tubo foi adicionado o mesmo volume, 700 µL, de álcool isopropílico 

gelado. Em seguida, agitou-se vigorosamente o tubo, sendo possível observar a formação de 

uma "nuvem de DNA” em cada tubo. Após a visualização da nuvem, os microtubos foram 

refrigerados a -20º C durante pelo menos 30 minutos. Posteriormente, as amostras foram 

centrifugadas a 12000 rpm durante 20 minutos (centrífuga eppendorf 5403). O sobrenadante 

foi descartado com cuidado para não deslocar o pellet de DNA aderido ao fundo do tubo, e 

1,0 mL de etanol 70% gelado foi adicionado a cada tubo, para precipitação do DNA.  

As amostras foram novamente centrifugadas a 12000 rpm durante 15 minutos 

(centrífuga eppendorf 5403), e o sobrenadante foi descartado com cuidado como foi feito 

anteriormente. O pellet com DNA genômico ficou aderido ao fundo dos microtubos, onde 

ainda existe a presença de álcool na amostra. Para a retirada desse álcool, os microtubos 

foram abertos e emborcados em papel toalha por, no mínimo, 30 minutos para garantir a 

evaporação de todo excesso de etanol 70%.  

Finalmente, após secagem total dos tubos, os pellets de DNA foram ressuspendidos 

em 100 µL de tampão TE (Tris-EDTA) e colocados em banho Maria a 56º C durante 15 

minutos para homogeneização do DNA. Os tubos contendo DNA genômico foram 

armazenados a -20º C.  

 

3.4. Quantificação e avaliação da pureza do DNA genômico  

 

O DNA genômico foi quantificado, com um espectrofotômetro de espectro completo, 

190 – 840 nm, através do equipamento NanoDrop 2000c (Thermo Fischer Scientific Inc, DE, 

USA). Este equipamento está acoplado a um computador e, através de um software próprio, 

há a possibilidade de observação do espectro e a quantificação de ácidos nucleicos presentes 

nas amostras.  

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.  

Após a quantificação dos ácidos nucleicos, as amostras selecionadas foram aliquotadas 

e diluídas em tampão TE (Tris-EDTA) para confecção de um banco de DNA com 

concentração de 100 ng/µL, facilitando assim a etapa de genotipagem das amostras.  

As amostras foram armazenadas a -20º C até que fossem utilizadas.  
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3.5. Genotipagem 

 

Os polimorfismos de interesse nos genes EGF (polimorfismo +61 G>A) e EGFR 

(polimorfismo -216 G>T e polimorfismo -191 C>A) foram detectados através da reação em 

cadeia da polimerase - polimorfismo do tamanho do fragmento de restrição (PCR-RFLP).  

 

 

3.5.1. Sequência e localização dos primers para os polimorfismos do 

estudo 

 

Os polimorfismos de interesse foram detectados utilizando pares de primers 

específicos, descritos por Shahbazi et al., 2002 (EGF) e por Lui et al., 2005 (EGFR)..Os 

parâmetros de amplificação das regiões estudadas, as sequências dos primers e os tamanhos 

dos produtos de PCR estão descritos na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Seqüência dos primers para a amplificação dos SNPs EGF+61, EGFR -216 e -191. 

 

Gene Primer Seqüência (5’  3’) 
Tamanho 

(pb) 

Produto PCR 

(pb) 

EGFa 
+61 F TGT CAC TAA AGG AAA GGA GGT 21 

242 
+61 R TTC ACA GAG TTT AAC AGC CC 20 

EGFRb 
-216/-191 F CTC CTC CTC CTC TGC TCC TC 20 

197 
-216/-191 R GGG GCT AGC TCG GGA CTC 18 

pb (pares de base), F (forward), R (reverse) 
a
 primer descrito por Shahbazi et al., 2002. 

b
 primer descrito por Lui et al., 2005. 

 

 

A sequência dos primers para o polimorfismo +61 G>A, situado na região não 

transcrita do gene EGF, foi determinada a partir do artigo publicado por Shahbazi et al., 2002. 
 

O tamanho do produto de PCR gerado foi de 242 pares de bases (Figura 5). 
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Figura 6: Localização dos primers na sequência do gene EGF. 

 

 

 

A sequência dos primers para o polimorfismo -216 G>T e polimorfismo -191 C>A, 

situados na região promotora do gene EGFR, foi determinada a partir do artigo publicado por 

Lui et al., 2007. O tamanho do produto de PCR gerado foi de 197 pares de bases (Figura 6). 

 

 

Figura 7: Localização dos primers na sequência do gene EGFR. 

 

 

3.5.2. Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

 

Para reação em cadeia da polimerase foram utilizadas amostras de DNA genômico, 

extraído a partir de células bucais, na concentração de 100 ng/µL. Todas as reações da 
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polimerase em cadeia foram realizadas no termociclador MyCycler (MyCycler Thermal 

Cycler - Bio-Rad Laboratories Inc, CA, USA). 

 

 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) para detecção do SNP EGF +61 

G>A 

 

A reação da PCR para amplificação do fragmento alvo foi realizada com um volume 

total de 30 µL. Para esta reação, utilizou-se 0,2 mM de cada dNTP (Fermentas, MD, USA); 

0,6 pmoles/µL de cada primer (Invitrogen, CA, USA); tampão 1x contendo 2 mM de 

magnésio (Fermentas, MD, USA); 1U de dream taq DNA polimerase (Fermentas, MD, USA) 

e 200 ng de DNA em tampão TE.  

As condições para reação da PCR foram as seguintes: 95º C por 5 minutos para 

desnaturação da dupla fita de DNA; seguida de 44 ciclos de desnaturação 95º C durante 30 

segundos, anelamento dos primers 61ºC durante 30 segundos, extensão 72º C durante 1 

minuto; e uma etapa final de alongamento a 72º C durante 10 minutos (Tabela 3). 

 

 

 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) para detecção dos SNPs EGFR     

-216 G>T e -191 C>A  

 

A reação da PCR para amplificação do fragmento alvo foi realizada com um volume 

total de 50 µL. Para esta reação, utilizou-se 0,2 mM de cada dNTP (Fermentas, MD, USA); 

0,2 pmoles/µL de cada primer (Invitrogen, CA, USA); tampão 1x contendo 2 mM de 

magnésio (Fermentas, MD, USA); 2,5U de dream taq DNA polimerase (Fermentas, MD, 

USA); 5% de DMSO e 100 ng de DNA em tampão TE.  

As condições para reação da PCR foram às seguintes: 95º C por 10 minutos para 

desnaturação da dupla fita de DNA; seguida de 35 ciclos de desnaturação 95º C durante 30 

segundos, anelamento dos primers 63ºC durante 30 segundos, extensão 72º C durante 30 

segundos; e uma etapa final de alongamento a 72º C durante 10 minutos (Tabela 3). 
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Tabela 3: Programas de PCR para amplificação dos SNPs EGF +61, EGFR -216 e -191. 

 

Gene Passos 

Programa 

Temperatura Tempo Ciclos 

EGF +61 

Desnaturação inicial 95ºC 5 min 1 vez 

Desnaturação 95ºC 30 seg 

44 vezes Anelamento 61ºC 30 seg 

Extensão 72ºC 1 min 

 Extensão final 72ºC 10 min 1 vez 

EGFR  

- 216/ -191 

Desnaturação inicial 95ºC 10 min 1 vez 

Desnaturação 95ºC 30 seg 

35 vezes Anelamento 63ºC 30 seg 

Extensão 72ºC 30 seg 

Extensão final 72ºC 10 min 1 vez 

pb (pares de base), F (forward), R (reverse) 

Programas modificados de Shahbazi et al., 2002 (EGF) e Nomura et al., 2007 (EGFR). 

 

 

Os produtos de PCR foram analisados por eletroforese em gel de agarose 2% em 

tampão TBE 1X e corados com 1µl GelRed™ (Biotium Inc., CA, USA) e 1µl de tampão de 

amostra (0,25% azul de bromofenol, 0,25% xileno cianol, 50% glicerol) e visualizados e 

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

USA) foi utilizado como marcador dos tamanhos dos fragmentos. 

 

 

Figura 8: Eletroforese em gel de agarose dos produtos de PCR.  

A. Produto da amplificação do gene EGF. B. Produto da amplificação do gene EGFR. Padrão de peso 

molecular de 100pb. 
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3.5.3. Sítio de restrição das endonucleases 

 

As enzimas de restrição auxiliaram na determinação do genótipo dos polimorfismos. 

Foram utilizadas as seguintes enzimas: AluI, BseRI e SacII (New England Biolabs, MD, 

USA). 

 

 AluI 

 

Esta enzima reconhece a alteração de G para A, característica do polimorfismo +61 

G>A do gene EGF, através do sítio de restrição ilustrado abaixo. 

 

 

Figura 9: Sítio de restrição da endonuclease AluI. 

 

 

 BseRI 

 

Esta enzima reconhece alteração de G para T, característica do polimorfismo -216 

G>T do gene EGFR, através do sítio de restrição ilustrado na figura 9. 

 



36 

 

 

 

 
 
Figura 10: Sítio de restrição da endonuclease BseRI.

 

 

 

 SacII 

 

A enzima reconhece alteração de C para A, característica do polimorfismo -191 C>A 

do gene EGFR, através do sítio de restrição ilustrado abaixo. 

 

 
 
Figura 11: Sítio de restrição da endonuclease SacII. 

 

 

3.5.4. Reação de digestão enzimática 

 

Após amplificação das regiões de interesse, os produtos de PCR foram submetidos a 

uma digestão enzimática para obtenção dos genótipos.  

Na digestão enzimática para o polimorfismo +61 do gene EGF foram utilizados 10 µL 

do produto de PCR amplificado, 2 U da enzima de restrição AluI, tampão 10x e água 

suficiente para completar o volume final da reação de 15 µL. Após a digestão enzimática 
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foram originados fragmentos de 102, 91, 34 e 15 pb para o homozigoto AA; 193, 34, 15 pb; 

para o homozigoto GG; e 193, 102, 91, 34 e 15 pb para o heterozigoto AG (Figura 11). 

Para o polimorfismo -216 do gene EGFR, foram utilizados 10 µL do produto de PCR 

amplificado, 4 U da enzima de restrição BseRI, tampão 10x e água suficiente para completar o 

volume final da reação de 15 µL. Os fragmentos originados após a digestão enzimática foram 

de 170 pb para o homozigoto GG; 83 e 73 pb para o homozigoto TT; e 170, 83 e 73 pb para o 

heterozigoto GT (Figura 11). 

Na digestão enzimática do polimorfismo -191 do gene EGFR, foram utilizados 10 µL 

do produto de PCR amplificado, 2 U da enzima de restrição SacII, tampão 10x e água 

suficiente para completar o volume final da reação de 15 µL. Após a digestão enzimática, o 

fragmento foi clivado em 165 e 32 pb para o homozigoto CC; 197 pb para o homozigoto AA; 

e 197, 165 e 32 pb para o heterozigoto AC (Figura 11). 

As tabelas abaixo ilustram as condições da reação de digestão enzimática e os 

tamanhos dos fragmentos gerados. 

 

 

Tabela 4: Digestão enzimática dos SNPs EGF+61, EGFR -216 e -191. 

 

 

EGF +61
a 

Polimorfismo 

EGFR -216
b
 EGFR -191

b
 

Enzima 
0,2 µL 

(2U) 

1,0 µL 

(4U) 

0,1 µL 

(2U) 

Tampão 1,5 µL 1,5 µL 1,5 µL 

Produto de PCR 10 µL 10 µL 10 µL 

Água 3,3 µL 3,0 µL 3,4 µL 

Total 15 µL 15 µL 15 µL 

Temperatura 37º C 37º C 37º C 

Incubação overnight overnight overnight 

a
Volume da reação baseado em Shahbazi et al., 2002.

 

b
Volumes da reação modificados de Liu et al., 2005. 
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Tabela 5: Tamanho do fragmento gerado dos SNPs EGF +61, EGFR -216 e -191. 

 

Produto de Digestão 

Gene SNP 
Enzima de 

restrição 

Genótipos 

Tamanho dos fragmentos (pb) 

   GG AA AG 

EGF +61 G>A Alu I 193, 34, 15 102, 91, 34, 15 193, 102, 91, 34, 15 

   GG TT GT 

EGFR 

-216 G>T BseR I 170 83 e 73  170, 83, 73 

  CC AA AC 

-191 C>A Sac II 165, 32 197 197, 165, 32 

 

 

 

Os produtos das digestões enzimáticas foram analisados em uma corrida eletroforética 

em gel de agarose na concentração de 2,5% sob uma corrente de 80 V em cuba horizontal 

durante 45 minutos. Todos os géis foram corados com 1µl de tampão de amostra (0,25% azul 

de bromofenol, 0,25% xileno cianol, 50% glicerol) e 1µl do corante GelRed™ (Biotium Inc., 

CA, USA), visualizados e fotografados sob luz ultravioleta. Utilizou-se o padrão de peso 

molecular de 100 pb (Fermentas, MD, USA) como marcador para identificação dos tamanhos 

dos fragmentos. 

Os géis demonstrando exemplos da análise dos produtos de digestão estão 

apresentados na figura 11. 

 

 

Figura 12: Análise dos polimorfismos em gel de agarose.  

A. genótipos do SNP +61 G>A EGF; B. genótipos do SNP -216 G>T EGFR; C. genótipos do SNP -

191 C>A EGFR. 
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3.6. Análise estatística 

 

As características demográficas foram analisadas utilizando o teste exato de Fisher 

para variáveis categóricas e o teste t de Student para comparação das médias (variáveis 

contínuas) dos grupos caso e controle. 

O teste Exato de Fisher foi realizado para analisar as diferenças entre as frequências 

genotípicas e alélicas presentes nos grupos caso e controle, sendo o nível de significância 

fixado em 5% (p < 0,05). A razão de chance (odds ratio, OR) foi calculada com um intervalo 

de confiança de 95%. 

Todos os cálculos estatísticos foram realizados com auxílio do software GraphPad 

InStat version 3.05 (GraphPad Software Inc, 2000). Além dos testes citados acima, a 

distribuição dos genótipos (frequências genotípicas observadas versus frequências genotípicas 

esperadas) para testar o equilíbrio de Hardy-Weinberg foi avaliada utilizando o teste χ
2
. 

 

 

3.7. Aspectos éticos 

 

O presente estudo foi aprovado, no dia onze de dezembro de dois mil e nove, pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, 

sob o número do protocolo 317/09 no CEP CMM/HUAP e 0252.0.258.000-09 como número 

do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) (Anexo II). 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. 

Todas as integrantes do estudo foram informadas da natureza do projeto e assinaram 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Este termo teve o intuito de esclarecer os 

objetivos da pesquisa, informar a finalidade do material coletado e sanar as possíveis dúvidas 

sobre os procedimentos.  O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do nosso estudo 

está apresentado no anexo III. A coleta do material biológico foi realizada somente após a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1.  Distribuição demográfica dos casos e controles 

 

No presente estudo foram analisados um total de 98 casos e 98 controles pareados por 

etnia, classificação esta baseada na cor da pele, a fim de evitar qualquer tipo de viés nos 

resultados. Após o pareamento dos grupos por etnia, em cada grupo obtivemos 19,4% (19/98) 

de mulheres caucasianas, 63,3% (62/98) de mulatas/pardas e 17,3% (17/98) de negras.  

Para os 98 controles, encontramos uma média de idade de 22,24 anos e para os casos 

esta média foi de 25,02 anos de idade. Ao compararmos as médias de idade entre os grupos 

obtivemos um valor significativo de p = 0,0023. 

A média do índice de massa corporal dos grupos apresentou um valor significativo de 

p de 0,0006, com médias de 27,15 e 24,86 para os grupos controle e caso, respectivamente. 

 Ao analisarmos a idade gestacional no parto entre os grupos, obtivemos um valor de p 

< 0,0001 e uma média de 39,7 semanas para os indivíduos do grupo controle e 33,9 semanas 

para os do grupo caso.  No grupo pré-eclâmpsia, podemos observar que 37,8% (37/98) das 

gestantes precisaram interromper a gravidez antes de 34ª semana de gestação devido a 

complicações causadas pela pré-eclâmpsia, evento este que não ocorreu no grupo controle e 

demonstrou ser diferente entre os grupos (p < 0,0001). 

Em relação à história familiar de pré-eclâmpsia, observamos um valor p de 0,0016 ao 

compararmos os dois grupos, demonstrando que a ocorrência  de casos da doença na família  

é significativamente maior no grupo caso do que nos controles. 

O hábito de fumar durante a gravidez não foi relatado em nenhuma mulher do grupo 

caso, entretanto 15,3% das mulheres do grupo controle relataram fumar durante a gravidez. 

Ao compararmos essa variável nos grupos, chegamos a um valor p < 0,0001. Sendo 

significante somente o hábito de fumar de um a nove cigarros/dia (p = 0,0007). 

Os dados demográficos estão ilustrados na tabela 6.  
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Tabela 6: Características demográficas e clínicas dos grupos caso e controle.  

 

Características 
Controle 

n = 98 

Caso  

n = 98 
P 

Idade Materna (anos)
a 

22,24 ± 5,43 25,02 ± 7,02 0,0023
*
 

Índice de massa corporal (Kg/m
2
)
 a
 27,15 ± 4,27 24,86 ± 4,95 0,0006

*
 

Idade Gestacional no parto (semanas)
a
 39,7s ± 1,58 33,9s ± 4,29 <0,0001

*
 

<34 semanas
b
 0,0 (0) 37 (37,8) <0,0001

*
 

Histórico familiar de pré-eclâmpsia, n (%)
b
 09 (9,6)

c 
27 (27,6) 0,0016

*
 

Tabagismo durante a gravidez, n (%)
b
 15 (15,3) 0,0 (0) <0,0001

*
 

1-9 cigarros fumados por dia
 b
 11 (73,3) 0,0 (0) 0,0007

*
 

≥ 10 cigarros fumados por dia
 b
 04 (26,7) 0,0 (0) 0,1212 

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.  

c
Ausência de dados de quatro indivíduos do grupo controle.   

*
Significância estatística: P < 0,05 

 

4.2. Determinação das frequências genotípicas e alélicas 

 

A extração do DNA genômico foi realizada com sucesso para todas as amostras (98 

controles + 98 casos) e, em média, 93,25% das amostras foram genotipadas com sucesso para 

cada SNP. 

 

 Polimorfismo +61 G>A do gene EGF 

 

Para o polimorfismo +61 EGF foram genotipadas com sucesso 93 amostras no grupo 

caso e 97 amostras no grupo controle, das 98 possíveis para cada grupo.  

As frequências dos genótipos AA, AG e GG foram observadas nos casos em 20,4% 

(19/93), 43% (40/93) e 36,6% (34/93), respectivamente. Nos controles, as frequências 

observadas foram 17,5% (17/97) para o genótipo AA, 48,5% (47/97) para o AG e 34% 

(33/97) para o GG.  
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No grupo caso foram observadas as frequências de 58,1% (108/186) para o alelo G e 

41,9% (78/186) para o alelo A e no grupo controles, encontraram-se as frequências de 41,8% 

(81/194) para o alelo G e 58,2% (113/194) para o alelo A. 

Não houve diferença significativa entre os genótipos (p = 0,7624), assim como 

também não foram encontradas diferenças na distribuição alélica (p = 1,000) do polimorfismo 

+61 G>A do gene EGF entre os grupos caso e controle (Tabela 7). 

 

 Polimorfismo -216 G>T do gene EGFR 

 

Para os polimorfismos do gene EGFR foram genotipadas com sucesso 91 amostras no 

grupo caso e 92 amostras no grupo controle, das 98 possíveis para cada grupo.  

A seguinte distribuição genotípica foi observada nos casos: GG, 64,8% (59/91), GT 

33% (30/91) e TT 2,2% (2/91). Nos controles foram observados resultados similares: 59,8% 

(55/92) de GG, 35,9% (33/92) de GT e 4,3% (4/92) de TT.  

As frequências alélicas observadas foram: 81,3% (148/182) e 77,7% (143/184) para o 

alelo G e 18,7% (34/182) e 22,3% (41/184) para o alelo T, no grupo caso e controle 

respectivamente.  

Não foi encontrada diferença estatística nos genótipos entre os grupos caso e controle 

(p = 0,6823), assim como não houve diferença entre a distribuição dos alelos entre os grupos 

avaliados (p = 0,4379) (Tabela 7). 

 

 Polimorfismo -191 C>A do gene EGFR 

 

As frequências genotípicas observadas no grupo caso foram: 79,1% (72/91) de CC, 

15,4% (14/91) de AC e 5,5% (5/91) de AA. Para o grupo controle, foram observadas 

frequências de 87% (80/92) do genótipo CC e 13% (12/92) do genótipo AC, não sendo 

observado nenhum genótipo AA.  

A seguinte distribuição alélica foi encontrada: 86,8% (158/182) de alelo C e 13,2% 

(24/182) de alelo A para o grupo caso; e para o grupo controle foi observado 93,5% (172/184) 

de alelo C e 6,5% (12/184) de alelo A. 

Não houve diferença significativa entre as frequências genotípicas nos grupos (p = 

0,1727). Porém, uma diferença significativa foi encontrada entre as frequências alélicas 
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observadas nos dois grupos (p = 0,0358): o grupo caso apresentou uma frequência 

significativamente maior do alelo A quando comparado com o grupo controle (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Distribuição das frequências genotípicas e alélicas nos grupos caso e controle. 

 

SNP Controle Caso OR (IC 95%) P 

EGF +61
 

n=97
a
 n=93

a
   

Genótipos, n(%)     

GG 33 (34) 34 (36,6)   

AA+AG 64 (66) 59 (63,4) 0,894 (0,492-1,623) 0,7624 

     

Alelos, n(%)     

G 113 (58,2) 108 (58,1)   

A 81 (41,8) 78 (41,9) 1,008 (0,670-1,515) 1,000 

EGFR -216
 

n=92
a
 n=91

a   

Genótipos, n(%)     

TT 04 (4,3) 02 (2,2)   

GG+GT 88 (95,7) 89 (97,8) 2,023 (0,361-11,332) 0,6823 

     

Alelos, n(%)     

T 41 (22,3) 34 (18,7)   

G 143 (77,7) 148 (81,3) 1,248 (0,749- 2,077) 0,4379 

EGFR -191 n=92
a
 n=91

a   

Genótipos, n(%)     

CC 80 (87) 72 (79,1)   

AA+AC 12 (13) 19 (20,9) 1,759 (0,798- 3,876) 0,1727 

     

Alelos, n(%)     

C 172 (93,5) 158 (86,8)   

A 12 (6,5) 24 (13,2) 2,177 (1,053- 4,500) 0,0358
*
 

SNP, single nucleotide polymorphism - polimorfismos de único nucleotídeo; IC, intervalo de confiança; OR, 

odds ratio - razão de chance.
 
 

*
Significância estatística: P < 0,05. Diferenças entre os grupos foram avaliadas pelo teste exato de Fisher.

 
 

a
O valor de n para os casos e controles representa o número de amostras as quais foram genotipadas com 

sucesso.  O número total de indivíduos possível em cada grupo era de 98.  
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4.3. Interação entre os polimorfismos e a susceptibilidade à pré-eclâmpsia 

 

Visando avaliar uma possível interação entre os três polimorfismos estudados na 

susceptibilidade à doença, casos e controles foram estratificados segundo uma combinação de 

genótipos, considerando possíveis genótipos de risco e não risco (Tabela 8). Não foi possível 

correlacionar a presença combinada de genótipos de risco referentes aos polimorfismos 

avaliados e a pré-eclampsia (p>0,05). 

 

Tabela 8: Interação entre os três polimorfismos estudados e a susceptibilidade à pré-eclâmpsia. 

 

Combinações genotípicas 
Controle 

n=98 

Caso 

n=97
e 

OR (IC 95%) P  

Combinações, n(%)     

Com um genótipo de risco
a 

37 (37,8) 32 (32,7) 8,077 (0,401- 162,38) 0,109 

Com dois genótipos de risco
b 

55 (56,1) 51 (52) 7,544 (0,380-149,73) 0,118 

Com três genótipos de risco
 c
 06 (6,1) 11 (11,2) 3,957 (0,175- 89,256) 0,521 

Sem genótipo de risco
 d 

0 (0,0) 04 (4,1) 1,00 (ref)  

a
EGF +61 (AA ou AG) ou EGFR -216 (GG ou GT) ou -191 (AA ou AC) 

b
EGF +61 (AA ou AG) e EGFR -216 (GG ou GT) ou EGF +61 (AA ou AG) e EGFR -191 (AA ou AC) ou 

EGFR -216 (GG ou GT) ou -191 (AA ou AC) 
c 
EGF +61 (AA ou AG) e EGFR -216 (GG ou GT) e EGFR -191 (AA ou AC)

 

d
EGF +61 (GG) e EGFR -216 (TT) e -191 (CC) 

e
uma das amostras não foi genotipada com sucesso para nenhum dos três SNPs. 

 

 

4.4. Genótipos versus histórico familiar de pré-eclâmpsia 

 

Sabendo-se que a história familiar de pré-eclampsia está incluída como um fator de 

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

controles. Para o polimorfismo +61 G>A do gene EGF, 26 mulheres relataram ter algum 

histórico familiar de pré-eclâmpsia no grupo caso e no grupo controle, houve relato de nove 

mulheres . Para o polimorfismo -191 C>A do gene EGFR, o grupo caso continha 27 mulheres 

com histórico familiar de pré-eclâmpsia e somente nove mulheres no grupo controle (Tabela 

9). Não houve diferença na distribuição dos genótipos dos dois polimorfismos e o histórico 

familiar de pré-eclâmpsia entre os grupos (p > 0,05). 
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Não foi possível realizar essa avaliação para o polimorfismo -216 C>T do gene EGFR, 

uma vez que não existiam mulheres com histórico familiar de pré-eclâmpsia e genótipo TT 

em ambos os grupos de estudo.  

 

Tabela 9: Frequência dos genótipos dos polimorfismos +61G>A do gene EGF e -191 C>A do 

gene EGFR em mulheres com histórico familiar de pré-eclâmpsia. 

 

Histórico Familiar de pré-eclâmpsia   

 Controles Casos OR (IC 95%) P valor 

EGF +61  n=09 n=26a   

Genótipos, n(%)     

GG 07 (77,8) 11 (42,3)   

AA+ AG 02 (22,2) 15 (57,7) 4,773 (0,826-27,574) 0,1212 

EGFR -191 n=09 n=27   

Genótipos, n(%)     

CC 08 (88,9) 22 (81,5)   

AA+ AC 01 (11,1) 05 (18,5) 1,818 (0,183-18,045) 1,000 

IC, intervalo de confiança; OR, odds ratio - razão de chance. 

Diferenças entre os grupos foram avaliadas pelo teste exato de Fisher. 
a
O valor de n representa o número de amostras as quais foram genotipadas com sucesso.  O número total de 

indivíduos possível no grupo casos era de 27. 
 

 

 

4.5. Genótipos e a pré-eclâmpsia de início precoce 

 

No grupo caso, mulheres que deram a luz com idade gestacional inferior a 34 semanas 

(n=37) apresentaram as seguintes frequências genotípicas: para o polimorfismo +61 EGF 

43,3% (16/37) de GG e 54% (20/37) de AA+AG; para o polimorfismo -216 EGFR 2,7% 

(1/37) de GG e 94,6% (35/37) de GG+ GT; para o polimorfismo -191 EGFR 81,1% (30/37) 

de CC e 16,2% (06/37) de AA+AC. Entretanto, como o grupo controle não possuía mulheres 

com idade gestacional inferior a 34 semanas, não foi possível realizar testes estatísticos para a 

comparação entre os grupos. 
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4.6. Relação de óbitos materno e fetal e os polimorfismos 

 

No grupo pré-eclâmpsia ocorreu um (1%) óbito materno e dez (10,2%) óbitos fetais 

intraútero. A integrante que veio a evoluir para o óbito, curiosamente, não possuía nenhum 

genótipo de risco, apresentando os seguintes genótipos para os três SNPs: EGF +61 GG, 

EGFR -216 TT e -191 CC.  

Dentre os óbitos fetais, 10% das mães não possuíam nenhum genótipo de risco; 50% 

possuíam pelo menos um genótipo de risco; 30% possuíam dois genótipos de risco e 10% 

possuíam três genótipos de risco. Não foi possível a realização testes estatísticos devido ao 

pequeno número de amostras (n=01, considerando óbitos maternos e n=10, considerando os 

fetais) disponíveis.  

 

 

4.7. Equilíbrio de Hardy-Weinberg 

 

O equilíbrio de Hardy-Weinberg foi calculado, utilizando o teste qui-quadrado, para 

todos os polimorfismos em ambos os grupos. No grupo caso, as distribuições das frequências 

genotípicas referentes aos polimorfismos +61 G>A do gene EGF e -216 G>T do gene EGFR, 

se apresentaram em equilíbrio (p= 0.259 e p= 0.417, respectivamente). Em relação ao 

polimorfismo -191 C>A do gene EGFR foi encontrada uma significância estatística com o 

valor de p de 0,001, demonstrando uma distribuição genotípica observada significativamente 

diferente da esperada no grupo caso, desviando, assim, do equilíbrio de Hardy-Weinberg. No 

grupo controle, não foram encontradas diferenças entre as frequências genotípicas observadas 

e esperadas, onde o valor de p para o SNP +61 G>A do gene EGF foi de 0.969; para o SNP -

216 G>T foi de 0.732 e de 0.503 para o SNP -191 C>A do gene EGFR, estando, assim, todos 

em equilíbrio de Hardy-Weinberg.  
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5. DISCUSSÃO  

 

A pré-eclâmpsia é uma patologia multissistêmica, exclusiva da espécie humana, que 

ocorre apenas na presença da placenta. Embora o conhecimento sobre esta patologia seja 

limitado, existem grandes evidências que o componente genético e alguns fatores ambientais 

e/ou comportamentais estejam relacionados à etiologia da pré-eclâmpsia. O fator de 

crescimento epidérmico (EGF) desempenha um papel importante na regulação do 

crescimento, proliferação e diferenciação celular, através da ligação ao seu receptor, o EGFR. 

Acredita-se que este fator esteja relacionado com a regulação do crescimento e da função 

placentária durante a gestação, sendo assim relacionado a uma das possíveis etiologias da pré-

eclâmpsia. Nosso estudo analisou uma possível associação entre a doença e os polimorfismos 

de escolha. 

 

 

5.1. Características demográficas 

 

Na avaliação das características demográficas dos grupos de estudo, a média de idade 

materna obtida em ambos os grupos condiz com a as estimativas na população brasileira, onde 

a idade entre 20 e 29 anos é a mais frequente entre as grávidas no Brasil (Ministério da Saúde, 

2004). As mulheres do grupo caso possuem idade cronológica significativamente maior do 

que as integrantes do grupo controle. Alguns estudos sugerem que faixas etárias extremas, 

idade menor que 20 anos e maior que 35 anos, sejam consideradas fatores de risco para pré-

eclâmpsia (Klungsoyr et al., 2012).  

O índice de massa corporal observado no grupo caso foi menor do que o do grupo 

controle. Todavia os dados da literatura contradizem esse resultado, relacionando mulheres 

com valores de IMC maiores que 34 kg/m² a um risco aumentado para o desenvolvimento da 

pré-eclâmpsia (Sibai et al., 1997; Sohlberg et al., 2012).  

A média de idade gestacional, no momento do parto, observada foi inferior no grupo 

casos e esse achado corrobora com os dados da literatura (Sibai, 2003; Duley, 2009), 

demonstrando que mulheres com pré-eclâmpsia possuem uma menor idade gestacional, e 

consequentemente são responsáveis por um quinto dos nascimentos prematuros (antes da 37ª 

semana de gestação) em diversos países. Estima-se que 30 milhões de crianças com restrição 
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de crescimento intrauterino, no mundo, nasçam por ano e destes, um em cada sete crianças 

são associadas à gravidez com pré-eclâmpsia (Duley, 2009). 

No grupo caso, 37,8% de mulheres deram a luz a recém-nascidos com menos de 34 

semanas de gestação. A maioria dos casos de pré-eclâmpsia de início precoce estão 

associados a casos de restrição de crescimento intra-uterino (Huppertz, 2008). Esse dado 

demonstra a necessidade de cuidados especiais com os recém-nascidos de mulheres com pré-

eclâmpsia de início precoce, pois recém-natos com restrição de crescimento necessitam de 

internação e acompanhamento por longos períodos de tempo, além de serem propensos a 

diversas complicações pós-parto (Medline Plus, 2012). 

A única mulher que evoluiu ao óbito integrava o grupo caso, sendo inclusa na 

classificação de mulheres com pré-eclâmpsia de início precoce. Essa morte confirma dados da 

literatura que demonstram um aumento dramático no risco de morte materna em mulheres 

acometidas com pré-eclâmpsia antes da 34ª semana, esse aumento pode chegar a 20 vezes 

quando comparado a pré-eclâmpsia ocorrida próxima ao termo. (MacKay et al., 2001; von 

Dadelszen et al., 2003).  

A taxa de mortalidade perinatal nos casos de pré-eclâmpsia é elevada, sendo que um 

quarto das mortes neonatais e nascidos mortos nos países em desenvolvimento estão 

associados a esta doença, sem levarmos em conta as mortes neonatais, as quais não foram 

contabilizadas no nosso estudo. Obtivemos 10% de mortes fetais no grupo casos e esta 

porcentagem pode ser considerada semelhante à literatura, em torno de 12% (Duley, 2009).  

A predisposição familiar a pré-eclâmpsia tem sido confirmada em estudos de diversos 

países. Alguns estudos relacionam a presença de um fator familiar na pré-eclâmpsia, levando 

a um aumento de duas a cinco vezes no risco de ter a doença, em parentes de primeiro grau de 

mulheres com pré-eclâmpsia (Cincotta e Brennecke, 1998; Wilson et al., 2003; Chappell & 

Morgan, 2006; Mütze et al., 2008; Williams & Pipkin, 2011). O risco de desenvolver pré-

eclâmpsia em mulheres que tiverem mãe com pré-eclâmpsia é substancialmente maior quando 

comparado a mães que não tiveram pré-eclâmpsia. Visto isso, ao avaliarmos o histórico 

familiar de pré-eclâmpsia no nosso trabalho, observamos que o mesmo foi quase três vezes 

mais relatado no grupo caso (27,6%) do que no grupo controle (9,6%). Estes resultados são 

confirmados pela literatura, sugerindo que um componente familiar esteja relacionado com a 

susceptibilidade à doença. 

O tabagismo durante a gestação foi mais frequente no grupo controle, podendo sugerir 

que o hábito de fumar tenha algum efeito protetor contra a pré-eclâmpsia na gravidez. De 
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acordo com alguns estudos, quando se faz uso continuo do cigarro além da 20ª semana de 

gestação (Sibai et a., 1997; Wikström et al., 2010), este uso pode estar associado à redução 

em aproximadamente 30% no risco de desenvolver pré-eclâmpsia (Conde-Agudelo et al., 

1999), podendo chegar a 50% de redução em função da quantidade de cigarros fumados por 

dia (Hutcheon et al., 2011). Apesar de inúmeros estudos já relacionarem esse hábito a 

diversas outras complicações durante a gestação, parece que alguns produtos como a nicotina 

ou monóxido de carbono atuem inibindo a produção de citocinas ou no estresse oxidativo 

placentário, fatores estes que possivelmente estão envolvidos com a fisiopatologia da pré-

eclâmpsia (Kahn et al., 2011).  Embora pareça que o tabagismo esteja relacionado com a 

diminuição no risco de desenvolvimento da pré-eclâmpsia, a ligação biológica entre este 

hábito e a doença não são muito bem compreendidas (Miller et al., 2010).  

 

 

5.2. Frequências genotípicas e alélicas 

 

 Polimorfismo do gene EGF 

 

O polimorfismo +61 G>A do gene EGF parece apresentar uma relevância funcional, 

influenciando no aumento significativo da produção de EGF em cultura de células 

mononucleadas de sangue periférico. Os resultados de Shahbazi et al. (2002) mostraram que 

células de indivíduos com o genótipo homozigoto AA têm uma menor expressão de EGF 

quando comparado a células de indivíduos com o genótipo GG ou AG.  

Este polimorfismo já foi associado a vários tipos de câncer como câncer de pâncreas 

(Wu et al., 2010), melanomas (Shahbazi et al., 2002) e gliomas, incluindo um estudo feito 

com a população do Rio de Janeiro, onde foi evidenciada que a presença do alelo A pode ser 

considerado um fator de risco para o desenvolvimento de gliomas (da Silveira et al., 2012).  

Até o presente momento, existe apenas um estudo no mundo onde foi avaliada a 

presença de alguns polimorfismos genéticos no gene EGF, dentre eles o SNP +61, e 

associação com a pré-eclâmpsia.  Esse estudo de Dissanayake e colaboradores (2009) foi 

realizado em uma população provinda do Sri Lanka, população esta completamente diferente 

da população brasileira, com uma casuística de 171 controles e 175 mulheres com pré-

eclâmpsia.   
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Apesar da miscigenação brasileira, os resultados encontrados no presente estudo 

corroboram com os achados por Dissanayake et al., 2009, onde não foi encontrada 

significância estatística na comparação das frequências alélicas e genotípicas do SNP +61 

G>A do gene EGF entre os grupos. Embora sejam populações bastante diferentes, as 

distribuições genotípicas e alélicas demonstraram ser semelhantes às encontradas na 

população do Sri Lanka.  

 

 Polimorfismos do gene EGFR 

 

Não existem estudos relacionando pré-eclâmpsia com os polimorfismos -216 e -191 

do gene EGFR em nenhuma população no mundo, sendo esse trabalho, feito com a população 

brasileira, de origem inédita. 

Os polimorfismos do gene EGFR estão localizados na região promotora desse gene, 

podendo ser capazes de exercer um potencial impacto sobre a regulação do mesmo (Liu et al., 

2007). 

No presente estudo não foi possível observar uma associação entre os genótipos e os 

alelos do SNP -216 G>T e a pré-eclampsia. Entretanto, podemos observar uma relação entre o 

polimorfismo -191C>A e a susceptibilidade à doença: encontramos uma diferença 

significativa ao compararmos os alelos do SNP -191C>A, sendo o alelo A significativamente 

mais frequente no grupo caso (13,2%). Não existem estudos relacionando a presença desse 

único alelo com o aumento ou diminuição na produção de receptores EGFR, porém é sabido 

que quando analisados em conjunto, a presença dos alelos T (-216) e C (-191) na mesma 

célula indica uma produção 40% maior de RNAm quando comparados ao haplótipo G (-216) 

e C (-191), sugerindo que a substituição do alelo T do SNP -216 EGFR em conjunto com  

presença do alelo C do SNP -191 EGFR gere um aumento da atividade promotora e da 

expressão de EGFR (Liu et al., 2005).  

Como não foram encontradas diferenças significativas em relação a polimorfismo -216 

G>T, podemos sugerir que talvez a presença significativa do alelo A do polimorfismo -

191C>A, nos casos tenha alguma relação com a produção dos receptores de crescimento 

epidérmico em mulheres com pré-eclâmpsia. No entanto, são necessários estudos funcionais 

futuros para comprovação da influência ou não do alelo A do SNP -191 C>A na produção de 

EGFR. 
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5.3. Interação entre os polimorfismos e a doença 

 

Na tentativa de estabelecer uma relação entre as possíveis combinações de genótipos 

dos polimorfismos em estudo e associá-las com a susceptibilidade à pré-eclâmpsia, foi 

proposto uma combinação entre os possíveis genótipos de risco.  

Os genótipos considerados de risco para este estudo foram EGF +61 AA ou AG; 

EGFR -216 GG ou GT e EGFR -191 AA ou AC, uma vez que os outros genótipos, EGF +61 

GG; EGFR -216 TT e EGFR -191 CC podem estar associados a uma maior produção tanto de 

EGF quanto de EGFR (Shahbazi et al., 2002; Liu et al., 2005).  Uma maior produção de  

proteína e receptores, atuando nas diversas etapas do desenvolvimento placentário, 

provavelmente, não seria um fator de risco para a susceptibilidade à pré-eclâmpsia.  

Um estudo realizado no Brasil por Dalmáz e colaboradores em 2006, demonstrou que 

a interação entre os polimorfismos, de genes ligados a trombofilia, indicava uma crescente 

relação de um/dois genótipos de risco desses polimorfismos e o desenvolvimento da pré-

eclâmpsia. No presente estudo não foi possível estabelecer uma relação e/ou um aumento 

proporcional do risco em mulheres que não possuíam genótipo de risco àquelas que possuíam 

um, dois ou três genótipos de risco. 

 

 

5.4. Genótipos versus histórico familiar de pré-eclâmpsia 

 

É sabido que a pré-eclâmpsia é uma doença de origem multifatorial e sua 

predisposição genética pode ser originária tanto da interação de diversos genes em associação, 

ou não, com fatores ambientais (Mogren et al., 1999). A história familiar da doença, 

principalmente em parentes de primeiro grau como já exposto anteriormente, é sabidamente 

um fator de risco para o aumento da susceptibilidade à pré-eclâmpsia, o que sugere a 

influência de fatores genéticos na etiologia da doença. 

 Não foi demonstrada associação na comparação dos genótipos dos SNPs estudados e 

o histórico familiar de pré-clâmpsia. Este dado demonstra que, apesar do histórico familiar 

aumentar substancialmente o risco no desenvolvimento da pré-eclâmpsia (Hutcheon et al., 

2011), atualmente não existem estudos genéticos para esclarecer essa associação. Com isso, 

no presente estudo, não foi possível associar a história familiar da doença a nenhum 

polimorfismo aqui estudado. 
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5.5. Equilíbrio de Hardy-Weinberg 

 

O princípio de Hardy-Weinberg afirma que em uma população, suficientemente 

grande, onde os cruzamentos ocorrem de maneira aleatória, e na ausência de fatores 

evolutivos, como mutação, deriva gênica, endocruzamentos e seleção, por exemplo, as 

frequências alélicas e genotípicas permaneceriam constantes de geração para geração sendo 

uma população em completo equilíbrio (Beiguelman, 2008). 

O equilíbrio de Hardy-Weinberg foi observado nos controles, para todos os 

polimorfismos do estudo, demonstrando que nossos controles realmente correspondem a uma 

amostra representativa da população em geral.  

Em relação aos casos, foi observado um desequilíbrio apenas para o polimorfismo -

191 do gene EGFR. Foi observada uma frequência de genótipo polimórfico acima da 

frequência esperada e essa diferença entre as frequências observadas e esperadas, 

demonstradas somente no grupo casos, sugere que esse polimorfismo foi fixado nesta 

população e, possivelmente, esteja associado com a susceptibilidade à pré-eclâmpsia na 

população em estudo.  



53 

 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Baseando-se nos resultados obtidos, podemos concluir: 

 

 O polimorfismo -191C>A do gene EGFR parece desempenhar algum papel importante 

na susceptibilidade à pré-eclâmpsia severa na população em estudo; 

 

 O polimorfismo +61 G>A do gene EGF e o polimorfismo -216 do gene EGFR não 

estão associados à pré-eclâmpsia severa nesta população; 

 

 Não foi possível estabelecer relação entre as combinações de genótipos de risco e à 

susceptibilidade à pré-eclâmpsia severa na população em estudo; 

 

 A idade materna, o índice de massa corporal e a idade gestacional são sabidamente 

fatores de risco para a doença e, na população de estudo, confirmou-se que estes 

fatores estão relacionados à susceptibilidade à pré-eclâmpsia severa; 

 

 Não foi possível estabelecer uma relação entre os genótipos dos polimorfismos em 

estudo e o relato de história familiar da doença na população de estudo. 

 

 

 

Com base nesses achados, podemos sugerir que o polimorfismo, -191C>A do gene 

EGFR, possa ser o responsável por alguma regulação na produção do EGFR, e que através 

dessa regulação possa estar relacionado à susceptibilidade à pré-eclâmpsia severa em 

mulheres do Estado do Rio de Janeiro. 
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