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Resumo
Beirigo PFS. Dosagens de melatonina e de citocinas de acordo com a via de parto. [dissertação
de mestrado] PF. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2011.
Objetivo: Avaliar o perfil de citocinas pró-inflamatórias e de melatonina no cordão umbilical e
no sangue materno de gestantes hígidas de acordo com a via de parto. Métodos: Entre março e
setembro de 2010, foi realizado estudo observacional prospectivo no Hospital Universitário da
Universidade de São Paulo. Foram dosadas citocinas (IL-1β, IL-6, TNF) e melatonina em
pacientes sem doenças clínicas ou complicações obstétricas que entraram em trabalho de parto
espontâneo. As concentrações de citocinas e de melatonina foram comparadas de acordo com a
via de parto, além do período do dia e do local de coleta. O sangue retirado da veia do cordão
umbilical (VCU) era obtido imediatamente após o parto, sendo que após uma hora era colhido o
sangue da veia braquial materna (VB). Foram excluídas pacientes com infecção, parto
prematuro e sofrimento fetal. Resultados: Foram estudadas 50 parturientes, das quais 25
evoluíram para parto vaginal e 25 para cesárea. A idade materna foi em média 26,0 ± 6,7 anos. A
idade gestacional no parto foi em média 39,5 ± 1,7 semanas. O peso médio dos recém-nascidos
foi 3366,5 ± 340,2 gramas. Todos os casos receberam analgesia durante o parto (analgesia
combinada: peridural e raquianestesia). A maioria das pacientes era de nulíparas (31/50 62,0%). A duração do trabalho de parto foi semelhante nas pacientes que evoluíram para o parto
vaginal (7,6 ± 4,4 horas) e nas que foram submetidas à operação cesariana (8,2 ± 4,4 horas;
p=0,87). Houve tendência de níveis mais elevados de melatonina no VCU e na VB em pacientes
após parto vaginal, porém sem diferença estatística (p=0,41 e p=0,16). Pacientes que evoluíram
para cesariana apresentaram dosagens significativamente maiores de TNF na VB, de IL-1β na
VCU e na VB e de IL-6 na VCU que em pacientes que evoluíram para parto vaginal (p= 0,02;
p<0,01; p<0,01 e p<0,01; respectivamente). Observou-se variação no ritmo circadiano das
dosagens dessas citocinas após cesariana, com correlação significativa entre dosagem de
melatonina e de citocinas nessa via de parto. Conclusão: Pacientes submetidas à operação
cesariana apresentaram tendência a redução da secreção de melatonina, com aumento
significativo da secreção de citocinas pró-inflamatórias, o que pode ser conseqüência do
processo inflamatório relacionado ao estresse cirúrgico.

Descritores: Via de parto, parto, cesárea, melatonina, citocinas, IL-1β, IL-6, TNF, inflamação.

Abstract
Beirigo PFS. Melatonin and cytokines concentrations in accordance with the mode of
delivery. [dissertação de mestrado] PF. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo; 2011.
Objetive: To evaluate the profile of pro-inflammatory cytokines and the melatonin level in
maternal and umbilical cord blood samples in accordance with the mode of delivery. Methods:
Between March 2010 and September 2010, a prospective observational study was conducted at
University Hospital of University of São Paulo. Cytokines (IL-1β, IL-6, TNF) and melatonin
levels were analyzed from maternal brachial vein (BV) and umbilical cord vein (UCV) obtained
from healthy patients that started spontaneous labor. The levels of cytokines and melatonin
were evaluated in accordance to the mode of delivery as well as the day period and the local of
blood sample (UCV - immediately after delivery and BV - one hour after delivery). Patients
with infection, preterm labor and fetal distress were excluded. Results: A total of 50 patients
were evaluated in the present study: 25 underwent vaginal delivery and 25 c-section. Mean
maternal age was 26.0 ± 6.7 years. Mean gestational age at delivery was 39.5 ± 1.7 weeks. The
average of newborn weight was 3366.5 ± 340.2 grams. All patients had combined epidural and
raquianesthesia. The majority of the patients was nullipara (31/50 – 62.0%). The labor duration
was similar in patients that underwent vaginal delivery (7.6 ± 4.4 hours) or c-section (8.2 ± 4.4
hours, p=0.87). There was a tendency of increased levels of melatonin in the UCV and BV
samples after vaginal deliveries, but with statistical significance (p=0.41 and p=0.16). Patients
that underwent c-section had increased levels of TNF at the BV, IL-1β at the UCV and BV and
IL-6 at the UCV than in patients that underwent vaginal delivery (p= 0.02; p<0.01; p<0.01 and
p<0.01; respectively). Circadian variations of the cytokines and the melatonin levels were
observed in patients that underwent c-section, with significant correlation between the levels of
cytokines and melatonin. Conclusion: Patients that underwent c-section had a tendency of
reduced melatonin level, with significant increase in the cytokine levels, which may be
consequent of the inflammatory process related to the surgical stress.

Keywords: Delivery, mode of delivery, c-section, melatonin, cytokines, IL-1β, IL-6, TNF,
inflammation.
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O desenvolvimento do feto nos mamíferos ocorre no organismo materno,
e o período gestacional varia consideravelmente de acordo com o táxon, por
exemplo, de 19 dias em ratos até 37 a 42 semanas em humanos. O processo
gestacional

em

mamíferos

gera

alterações

hormonais,

bioquímicas e

imunológicas que permitem a manutenção e a proteção do feto em seu
organismo por determinado tempo. As modificações fisiológicas fazem parte do
ciclo biológico da mulher, desde o desenvolvimento do feto parto e a lactação.
Não há rejeição do sistema imune materno contra o feto, o que pode ser
considerado um enigma imunológico. As alterações maternas poderiam ser, ou
realmente são, simplesmente respostas à adaptação imunológica dos
processos reprodutivos humanos. Em 1953, em trabalho clássico, foram
sugeridas três hipóteses para explicar a ausência de reações imunológicas
maternas: (i) imaturidade antigênica fetal, (ii) incapacidade materna de resposta
imunológica, e (iii) separação imunológica entre mãe e feto 1 .
As alterações imunológicas e hormonais no organismo materno estão
diretamente relacionadas com o bem estar e desenvolvimento da gravidez 2. As
citocinas participam de vários processos durante a gestação, como a
implantação do embrião no útero, iniciação do trabalho de parto e proteção do
feto contra agentes infecciosos, como vírus e parasitas 3. Graças à ausência de
reações imunológicas entre o organismo materno e o feto, este se mantém
tolerante aos antígenos maternos durante a gravidez. Suspeita-se que esse fato
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se deva às variações das concentrações das citocinas envolvidas na gestação,
mas essa teoria ainda necessita de comprovação 4.
A produção de citocinas pode ser regulada por diferentes hormônios,
como a melatonina, hormônio secretado, durante a noite, pela glândula pineal
de forma rítmica, a qual participa da fisiologia circadiana, sazonal e reprodutiva,
além de ser um potente antioxidante endógeno 5. Alguns trabalhos mostram
que citocinas pró-inflamatórias poderiam levar a uma redução da produção
noturna de melatonina,6 isso ocorre porque a

glândula

pineal está

instrumentada para responder a padrões moleculares envolvidos no retorno de
uma resposta inflamatória na atividade da pineal e fornecer uma base molecular
para a compreensão da expressão de temporização circadiana em organismos
feridos, reforçando a idéia de um eixo imune pineal onde a produção de TNF
inibe a produção de melatonina 7, 8.
As citocinas têm ação autócrina, modulando as propriedades de suas
células produtoras,e parácrina, de forma que a pequenas distâncias, elas
podem afetar outras células do sistema imunológico. Entretanto, algumas
citocinas são semelhantes a hormônios, atuando como mediadores distantes
para células que não pertencem ao sistema imunológico. À medida que se tenta
entender as funções das citocinas, uma importante questão surge sobre a
complexidade e a inter-regulação entre papéis protetores e potencialmente
danosos dessas substâncias 9.
Após um estímulo imunogênico com Escherichia coli ou zimosan
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(partícula

oriunda

do

fungo

Saccharomices

cerevisiae),

4

células

imunocompetentes presentes no colostro passam a produzir melatonina,
demonstrando uma relação entre a melatonina e a atividade do sistema
imunológico10.
Citocinas são importantes na relação feto-mãe, mas, em algumas
condições desbalanceadas, pode causar prejuízos à gravidez. Por exemplo, o
estresse térmico na fase de embriogênese pode provocar o aumento do TNF no
líquido amniótico em ratas prenhas. Esse aumento de TNF durante a gestação
ocasionaria comprometimentos do desenvolvimento do embrião/feto, podendo
levar à morte intrauterina 11.
Diversos relatos demonstram a participação da melatonina nos
processos reprodutivos. Estudos para investigar as alterações na produção de
melatonina em pacientes com doenças gestacionais severas demonstraram um
aumento significativo na produção de melatonina durante o dia, iniciado durante
a 24a semana gestacional. Referido aumento se manteve ao longo de toda a
gestação. O aumento diurno durante a gestação, foi reflexo do estado
patológico da unidade feto-placentária, havendo a diminuição de sua
concentração dois dias após o parto, quando comparado a parturientes
saudáveis 12.
A melatonina possui efeitos protetores variados

13

, em ratas prenhes

induzidas à hipoxia fetal, à melatonina administrada por via intraperitoneal, em
diferentes tempos e concentrações, juntamente com água, a posteriori, foi
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capaz de reduzir danos oxidativos cerebrais no neonato
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5

. Receptores de

melatonina na placenta atuam de modo a proteger o feto contra danos
causados pelo estresse oxidativo. A administração de melatonina na décima
quinta semana gestacional de ratas prenhes gera um efeito positivo em relação
ao peso fetal 15.
A secreção de melatonina e de citocinas também parece sofrer
influência dependendo da via de parto. A importância de estudar o perfil imune
e inflamatório, dependendo da via de parto, se relaciona a possíveis
consequências, tanto para a gestante como para o recém-nascido.
Segundo Pontes et al.,2006

10

, a produção de fator de necrose tumoral

(TNF) no colostro e no leite materno se mostrou mais elevada em parturientes
submetidas à operação cesariana, resultando em suspensão da secreção da
melatonina noturna. Ainda nas parturientes que foram submetidas à operação
cesariana, a secreção de interleucina 12 (IL-12) no colostro estava reduzida na
fase de escuro do ciclo claro/escuro ambiental, quando comparada com a de
pacientes que evoluíram para parto vaginal. A variação diária da IL-12 só se
normalizou

após

a

recuperação

da

melatonina,

que

aconteceu,

aproximadamente, 15 dias após o parto 16.
Semelhantemente, a produção de citocinas varia também dependendo
da via de parto. A quantidade de sIL-2R (receptor solúvel de interleucina 2),
interleucina 1 beta (IL-1β) e TNF no soro de neonatos e de sIL-4R (receptor
solúvel de interleucina 4), interferon gama (INF-γ), interleucina 1-beta (IL-1β) e
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interleucina seis (IL-6) no soro das mães, é maior no parto vaginal em relação à
operação cesariana eletiva

17

. Alguns autores sugerem que os aumentos de IL-

1β, IL-6 e TNF, durante o parto normal, refletem o estresse desencadeado pelo
próprio procedimento ou ainda por fatores ambientais externos 18.
Outro estudo demonstrou que as concentrações de IL-1β e IL-6, na veia
de cordão umbilical de recém-nascido, após cesariana eletiva, foram
significativamente menores que após parto vaginal. Por outro lado, a
concentração do TNF foi significativamente maior após cesárea eletiva 19.
O parto é um processo fisiológico composto por distintas fases. Começa
com eventos bioquímicos que resultam na ruptura das membranas fetais e
contrações

20

. Na maioria das vezes, acarreta diversas reações hormonais e

psicológicas, que podem ser influenciadas por diferentes fatores, como o
estresse, as reações adversas aos sedativos e os fatores ambientais 21.
A operação cesariana é uma das cirurgias mais realizadas no mundo,
tendo como uma de suas principais indicações a progressão anormalmente
lenta do trabalho de parto. Esse tipo de parto é mais agressivo devido aos
processos de injúrias decorrentes das incisões

22

. O parto vaginal parece ter

menores alterações no processo inflamatório, em comparação à operação
cesariana

23

. Como a taxa de cesariana vem aumentando no mundo inteiro,

questiona-se se essa via de parto apresentaria diferente resposta imune e
hormonal que poderia ter consequências para a mãe e o concepto. Além disso,
não se sabe se o tipo de parto pode estar associado à resposta imune diferente
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e se esse processo teria alguma repercussão para o feto.
O presente estudo visa traçar o perfil de citocinas pró-inflamatórias,
como IL-1β,IL-6 e a TNF e suas relações com os níveis de melatonina no soro
de cordões umbilicais e de mães, submetidas à operação cesariana ou parto
vaginal realizados em diferentes horários.

PROPOSIÇÃO

Proposição

O presente estudo tem por objetivo avaliar as diferenças no perfil
inflamatório e na produção da melatonina por meio da dosagem de citocinas
(TNF, IL-1β,IL-6) e de melatonina no sangue materno e no sangue do cordão
umbilical, entre gestantes hígidas, de acordo com a via de parto vaginal ou
operação cesariana.

9
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III.a. Fisiológicos do parto
O parto é o processo de dar a luz. Entretanto, uma simples definição não
traduz o quanto esse processo é complicado

20

. Os mecanismos que

desencadeiam a iniciação do parto vêm sendo amplamente estudados, porém
muito ainda precisa ser esclarecido. O parto é caracterizado por uma complexa
rede de fatores autócrinos, parácrinos e moleculares provenientes dos tecidos
intrauterinos, formando um emaranhado de mecanismos bioquímicos e
moleculares 24.
Durante 36 a 38 semanas de gestação, o miométrio permanece
quiescente devido à atuação de vários processos independentes, mas
cooperativos

25

. Mesmo durante esse período de quiescência, o miométrio

apresenta atividade contrátil característica do período gestacional, com
contrações isoladas de longa duração e pequena amplitude. Perto do final da
gravidez, o útero começa a preparação para o trabalho de parto, e uma fase de
transição é necessária para que a atividade contrátil possa ser estabelecida por
meio de contrações de curta duração e grande amplitude, realizadas de forma
sincronizada por todo o corpo muscular uterino 20.
O mecanismo envolvido nessa fase de transição ainda não foi totalmente
esclarecido, sendo que as contrações uterinas que levam à dilatação cervical,
posicionamento e nascimento do feto iniciam-se repentinamente, sem sinal
algum

25

. Uma vez estabelecido o trabalho de parto, o intervalo entre as

contrações diminui gradualmente de 10 minutos para menos de 1 minuto, sendo
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necessários períodos de relaxamento entre elas, essenciais para o bem-estar
do feto. Na fase ativa do trabalho de parto, a duração de cada contração varia
de 30 a 90 segundos, com média em torno de 60 segundos 1. Portanto, as
últimas horas da gravidez apresentam grandes gastos de energia, sendo
conhecida como “trabalho de parto”, em que as contrações do músculo liso
uterino apresentam-se dolorosas, caracterizando as chamadas “dores do parto
25

.
Os processos fisiológicos na gravidez que provocam a iniciação do parto

ainda não estão bem definidos. Na maioria das espécies de mamíferos, a
diminuição ou retirada de progesterona pode ocorrer antes do início do parto, o
que parece não ocorrer em humanos. Os níveis de progesterona no plasma
materno aumentam durante a gestação, diminuindo apenas após a dequitação.
Atualmente, duas teorias tentam explicar a iniciação do parto, estando
baseadas na (I) hipótese de retirada da manutenção da gravidez e (II) teoria da
indução do parto por uterotonina. Alguns pesquisadores também especulam
que a maturidade do feto, de forma ainda não definida, seria início para
desencadear o processo do parto. Apesar de esse conceito ter sido proposto
por Speigelberg em, 1882, nenhum sinal fetal foi descoberto até hoje 25.
III.b. O papel da Melatonina no Processo Inflamatório e no Parto
Durante a gestação, ocorre a liberação de diversos hormônios, dentre
eles, a melatonina, que é sintetizado na glândula pineal, em órgãos linfoides
como medula óssea e timo, linfócitos e em algumas outras células e tecidos. A
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melatonina, possui um papel imunomodulador, tendo assumindo importância
considerável nos últimos anos 26.
A melatonina é uma molécula que participa de uma infinidade de funções
e pode ser onipresente nos organismos. Foi encontrada em bactérias,
eucariotos unicelulares, algas, fungos, plantas e em vários animais. Sua função
biológica em organismos unicelulares primitivos é a defesa antioxidante contra
outros organismos unicelulares primitivos e contra radicais livres tóxicos.
Durante a evolução, ela tem sido adotada por organismos multicelulares para
executar muitas outras funções biológicas, entre as quais se incluem: a
expressão química da escuridão em vertebrados e a tolerância ambiental em
fungos e plantas, a sinalização sexual em aves e peixes, a regulamentação
fotoperiódica reprodutiva em mamíferos e a imunomodulação / atividade antiinflamatória em todos os vertebrados 27.
Na maioria dos vertebrados, incluindo seres os humanos, a melatonina é
sintetizada principalmente pela glândula pineal, sendo regulada pela luz
ambiental

(ciclo

claro/escuro),

através

da

ação

sobre

os

núcleos

supraquiasmático.Os pinealócitos funcionam como tradutor neuroendócrino que
secreta melatonina, durante a fase escura do ciclo claro/escuro, e, por isso, a
melatonina é chamada de hormônio do escuro

28

. A melatonina, também está

diretamente envolvida com o eixo imune-pineal onde foi demonstrado que a
glândula pineal é um participante constitutivo na resposta imune inata e a
estimulação com endotoxinas, leva a produção de TNF inibindo a síntese de
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melatonina 7. A glândula pineal está instrumentada para responder a padrões
moleculares associados a perigo, e a citocinas pró-inflamatória poderiam levar a
uma redução da produção noturna de melatonina 6, 29
Certamente, a melatonina está envolvida na regulação do sono, assim
como em uma série de outras atividades corporais cíclicas. Ela é secretada pela
glândula pineal principalmente à noite. Sua síntese também ocorre em outras
células do corpo, incluindo os linfócitos, podendo assim influenciar outras
funções fisiológicas 26.
Diversas pesquisas revelam a presença da melatonina, antes do
surgimento de aves e mamíferos, bem como a sua regulação e o
aprimoramento do sistema imunológico ao longo dos anos. Portanto, os efeitos
da melatonina no sistema imunológico reforçam o seu papel regulador na
fisiologia dos seres vivos 30.
Durante o dia, ocorrem mudanças na temperatura ambiental que levam
os organismos a adaptarem seu ritmo, de modo a montar uma resposta
imunológica adequada. Assim, o aumento noturno dos níveis da melatonina,
cuja duração é determinada pelas alterações sazonais da duração do dia,
fornece um índice conveniente para distinguir as estações do ano 31, 32.
A melatonina também foi extraída de sementes e de algumas plantas,
onde sua concentração não varia, já no plasma humano foi verificado que a
concentração varia resultando no aumento da imunidade. Tomando em
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conjunto essas evidências, a melatonina implica uma gama de efeitos com uma
significativa influência reguladora sobre muitas funções fisiológicas do corpo

28

.

É conhecido o fato de que as mudanças do sistema imune em pequenos
mamíferos e aves estão associadas positivamente com as alterações na
síntese da melatonina 33, 34.
Além disso, a função biológica primária da melatonina nos organismos
unicelulares primitivos é na defesa antioxidante que protege contra danos de
radicais livres tóxicos. Sua produção decrescente durante o envelhecimento
pode refletir os efeitos da senescência em termos de um relógio biológico em
muitos organismos. Inversamente, os elevados níveis de melatonina podem
servir como sinal de vitalidade e saúde. As múltiplas funções biológicas da
melatonina podem ser parcialmente atribuídas ao seu metabolismo não
convencional que é composto por vias multienzimáticas, pseudoenzimáticas e
não enzimáticas. Como resultado de seu metabolismo e de suas funções
biológicas, a melatonina produz alguns metabólitos ativos que atuam como
mediadores de seu funcionamento 27.
Em uma variedade de mamíferos, a melatonina desempenha um papel
crucial no processo reprodutivo, atuando não somente sobre o sistema nervoso
central, mas também se comportando como um regulador fisiológico periférico.
Para abordar a relevância da melatonina para a manutenção da gravidez e na
relação feto placentária, foram investigados dois receptores de melatonina por
meio da coleta por curetagem de 100 mg de amostras da placenta humana de
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pacientes que tiveram aborto na 10ª semana gestacional. O tecido placentário
foi colhido e imediatamente congelado em nitrogênio até a extração do RNA,
sendo o resto submetido à cultura de células para verificar a expressão da
melatonina na placenta, foi demonstrada a transcrição da síntese de melatonina
e receptores que estão presentes no primeiro trimestre gestacional. A
melatonina pode se comportar como um bom regulador na função placentária,
de forma Parácrina / autócrina, desempenhando um papel importante para a
reprodução humana 35.
Em ratas prenhes, foi verificada a concentração de melatonina na
placenta na 10ª, 12ª, 17 ªe 21ª dias gestacionais. As coletas eram feitas à meianoite e uma hora da madrugada. Observou-se que a concentração circulante de
melatonina aumentava com o avançar da gestação 36.
O efeito positivo do tratamento com melatonina foi verificado no primeiro
momento da concepção para avaliar a atividade reprodutiva de ovelhas. Por
meio de um implante subcutâneo onde ocorria a liberação lenta de 18 mg de
melatonina, observou-se que houve aumento da atividade reprodutiva dos
animais 37.
O efeito dos implantes subcutâneos de melatonina administrados em
carneiros durante a fase de fertilização, traduziu-se por uma melhora não
apenas na quantidade, mas também na qualidade de esperma e na taxa de
fertilização em relação aos homólogos controles não tratados 38.
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Além de células do esperma, vários estudos recentes indicam que, tanto
in vitro como in vivo, a melatonina promove a maturação e desenvolvimento de
ovócitos de búfalos

39

, vacas

40

, suínos

41

e ratos

42, 43

. Em um ensaio clínico, a

administração de melatonina, a partir do quinto dia do ciclo anterior até o dia da
captação dos oócitos, em mulheres de baixa fertilização, mostrou uma melhora
na qualidade dos oócitos e aumento nas taxas de fertilização 43.
Receptores de melatonina na placenta atuam de modo a proteger o feto
contra danos causados pelo estresse oxidativo. A administração de melatonina
na décima semana de gestação de ratas prenhes mostrou atuação protetora da
melatonina na placenta, gerando um efeito positivo em relação ao peso fetal 15.
Estudos para investigar as alterações na produção de melatonina em
pacientes

com

doenças

gestacionais

severas

demonstraram

aumento

significativo na produção de melatonina durante o dia, iniciado durante a 24ª
semana gestacional, o qual se manteve ao longo de toda gestação, diminuindo
a concentração dois dias após o parto, quando comparado a parturientes
saudáveis 12.
Um estudo foi realizado com vinte ovelhas para verificar o efeito da
melatonina sobre outros hormônios, analisando-se quatro grupos: o primeiro
grupo era controle, o segundo grupo era tratado com melatonina ao longo do
dia, o terceiro grupo controle dias curtos e o quarto era tratado com melatonina
dias curtos. O tratamento exógeno com a melatonina era feito no início da
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lactação e as amostras de sangue foram coletadas de todas as ovelhas, cinco
dias depois do parto, com quatro sessões de coleta em intervalos de 10 dias,
durante 40 dias, logo após o por do sol. Isso mostrou que o tratamento com
melatonina, no início da lactação reduziu a secreção da prostaglandina, durante
a maior parte do período, apesar do forte estímulo induzido pela sucção.
Portanto

Parece

existir

uma

relação

muito

forte

entre

melatonina,

prostaglandina e hormônio do crescimento, indicando que o fotoperíodo induz
um sinal bioquímico, ou seja, a melatonina é capaz de modificar a concentração
dos outros hormônios envolvidos na produção de leite 44.
A melatonina tem demonstrado possuir um efeito anti-inflamatório por
meio de uma série de ações, reduzindo a destruição do tecido, durante reações
inflamatórias, sendo sua capacidade de sequestrar radicais livres um protetor
dos danos moleculares em todos os órgãos

45

. A administração via oral de

melatonina para recém-nascidos com sepse reduziu as lesões em órgãos
causadas pela reação inflamatória exagerada, melhorando suas taxas de
sobrevivência 46.
O tratamento com melatonina pode resultar em uma ampla gama de
benefícios para a saúde, melhoria da qualidade de vida, reduzindo
complicações no período neonatal e trazendo proteção contra lesões
inflamatórias 47.
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Como a melatonina possui um efeito imunomodulador, durante a
gravidez, sua secreção pode ser diferente, dependendo da via de parto. Porém,
não existem estudos sobre o assunto, na literatura, que focaram a via de parto.
III.c. Citocinas no processo inflamatório e no parto
Vários aspectos na imunidade materna são alterados, durante a
gravidez, entre os quais as concentrações de citocinas. Modulações
significativas na expressão gênica de algumas citocinas ocorrem durante o
terceiro trimestre e se alteram próximo ao parto, criando um padrão
previamente inesperado em outras fases gestacionais 48.
No terceiro trimestre, algumas citocinas tendem a aumentar de acordo
com a duração do trabalho de parto

49

. Elas são importantes mediadores das

respostas a estresse e infecção, como: 1Lβ, IL-6 e TNF. Essas citocinas são
encontradas em vários tecidos e fluidos durante a gestação. A presença de
mecanismos inflamatórios mostra uma grande associação, durante o início do
trabalho de parto quando há um aumento desses marcadores nas parturientes
50

.
Diferentes fatores contribuem para o desencadeamento do trabalho de

parto, que em modelos animais, é caracterizado por uma resposta inflamatória.
Investigando a concentração de citocinas em animais, observou-se que TNF,
1Lβ e IL-6, durante a gestação e no momento do trabalho de parto,
desempenham um papel importante 51.
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O aumento dessas citocinas no líquido amniótico mostra ter relação com
o trabalho de parto a termo

52

. Em amostras colhidas do líquido amniótico, da

placenta, do soro venoso do cordão umbilical, do soro da artéria umbilical e do
soro materno, no momento da operação cesariana, foi observada correlação
entre as citocinas das membranas fetais e as do líquido amniótico, concluindose que os tecidos internos, como nas membranas fetais, são a fonte principal de
IL-1β e IL-6 53.
Amostras de líquido amniótico são frequentemente usadas para a
detecção de citocinas. Durante o parto vaginal a termo de parturientes
saudáveis, foi realizado um bioensaio sensível para detectar a presença de
TNF, sendo identificado o papel fisiológico do TNF na placenta e no líquido
amniótico 54.
O envolvimento dessas citocinas na placenta tem sido identificado
também nos partos prematuros, ficando claro que o processo inflamatório está
envolvido, tanto no parto a termo como no parto prematuro

24

. Estudos têm

demonstrado que a infecção intrauterina pode provocar a interrupção da
gravidez, bem como o aumento de secreção de citocinas 55.
Grande parte dos partos prematuros é desencadeado pelo aumento do
estado pró- inflamatório do organismo, causado por infecções bacterianas 56.
A associação na produção de citocinas e o hormônio do crescimento em
amostras do soro de gestação de baixo risco, colhidas antes da anestesia, três
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dias após o parto vaginal e três dias após a operação cesariana eletiva,
mostram que IL-6 e a IL-8 diminuíram significativamente após o parto, e apenas
a interleucina 7 ficou alterada em pacientes que foram submetidas a operação
cesariana. As pacientes não apresentaram aumento do risco de resposta
inflamatória prolongada, independente se submetidas à operação cesariana ou
se evoluíram para parto vaginal 57.
Citocinas foram pesquisadas em parturientes saudáveis que evoluíram
para parto vaginal e naquelas que foram submetidas à operação cesariana
eletiva. Verificou-se que parturientes que evoluíram para parto vaginal tiveram
aumento na produção de várias citocinas, como a IL-6 e a IL-1β e TNF, as
quais estão associadas com a imunidade neonatal por meio de diferentes
mecanismos 17.
Outro estudo avaliou a participação da IL-6 na resposta de infecção
intrauterina, em gestantes em trabalho de parto prematuro, colhido no líquido
amniótico de gestantes no terceiro trimestre, em trabalho de parto a termo e
trabalho de parto pré- termo. Os níveis de IL-6 estavam mais elevados em
gestantes que tiveram trabalho de parto pré termo, sendo assim a IL-6 um fator
prognóstico para tratamento das mulheres com parto prematuro (58, 59) Na
infecção intraamniótica a IL-6 tinha altas concentrações, podendo assim auxiliar
no diagnóstico de trabalho de parto prematuro, já que maiores concentrações
de IL-6 estão presentes nesta situação 60, 61.
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Comparações feitas em diferentes fases do trabalho de parto prematuro
e trabalho de parto a termo para diagnosticar infecção intra-uterina com altas
concentrações de IL-6 mostraram que aquelas que tiveram parto prematuro
apresentavam níveis elevados de IL-6 e também que esse fato estava
associado com a infecção intrauterina 62.
A avaliação de pacientes em trabalho de parto a termo e em trabalho de
parto prematuro permitiu observar que a invasão microbiana na cavidade
amniótica está associada à ativação de citocinas, pela detecção de TNF 63.
Em estudo sobre a participação das citocinas IL-1β IL-6 e TNF, durante o
processo de parto vaginal, em mulheres hígidas, observou-se que, durante o
parto e até 2 horas após, a IL-6 tem um papel importante no parto vaginal. Já
IL-1β e o fator de necrose tumoral não foram detectados 64.
Foi demonstrada a atividade biológica do TNF no leite humano tendo
sido parcialmente bloqueada por anticorpos contra o TNF. Mostrando que a
atividade desta citocina no leite humano exerce efeito no sistema imunológico
do bebê e na glândula mamária da mãe 65.
Durante a gravidez e o trabalho de parto, algumas citocinas têm papel
fundamental, na defesa contra agentes infecciosos 49.
Este trabalho fornece uma oportunidade in vivo, da possível interação
das citocinas, no momento do parto, em uma condição fisiológica em que se
tem conhecimento da participação de uma resposta imunológica.
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III.c.1. Fator de necrose tumoral (TNF)
Fator de necrose tumoral é uma citocina pró- inflamatória produzida
principalmente por macrófagos ativados, bem como por monócitos e neutrófilos,
em resposta a vários estímulos como produtos bacterianos, vírus e complexos
imunes. Essa citocina tem diversas funções, como a capacidade de inibir a
proliferação de células amnióticas, estimular a síntese de prostaglandinas,
induzir à morte programada de células (apoptose) e estimular a produção de
enzimas que degradam a matriz extracelular 66.
O aumento de TNF no líquido amniótico sugere a participação fisiológica
dessa citocina, durante o parto, uma vez que a sua concentração média, em
mulheres em trabalho de parto a termo, é significativamente maior que aquelas
fora de trabalho de parto. Esse papel fisiológico poderia estar relacionado com
o estímulo para produção de prostaglandinas, indução de apoptose e estímulo
para degradação da matriz extracelular, promovendo a ruptura de membranas e
a dilatação cervical

66

. A concentração de citocinas inflamatórias em secreção

cérvico-vaginal aumenta durante o trabalho de parto a termo, atingindo um pico
quando a dilatação cervical é completada

24

. Os níveis de TNF na secreção

cérvico-vaginal aumentam acentuadamente após a ruptura de membranas

67

.

Pouco se conhece sobre os efeitos sistêmicos dessas alterações durante o
trabalho de parto.
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A expressão de RNAm para TNF em amostras de sangue total não sofre
grandes alterações, durante a gestação, sendo maiores que em mulheres não
grávidas. Vários estudos indicam a participação de TNF em mecanismos do
parto associados à infecção

63

, sendo essa citocina associada a condições

patológicas de parto pré-termo ou abortos recorrentes. Poucos trabalhos
avaliam a variação sérica materna desta citocina, no momento do parto, em
busca de um marcador para alterações pré-natais.
III.c.2. Interleucina 1 beta (IL-1β)
Em resposta a alterações infecciosas e imunológicas, ocorre rápida
produção de IL-1β, que atua em várias células, promovendo a síntese de outras
citocinas (TNF e IL-6) e outros mediadores de inflamação. A IL-1β pode: estar
relacionada com a proliferação, ativação e migração de leucócitos; estimular
modificações nas proteínas da matriz extracelular; provocar efeitos mitogênicos
e citotóxicos; causar febre e ativar a resposta de fase aguda; promover a
formação de prostaglandinas no miométrio, decídua e membranas fetais. Antes
do início do trabalho de parto, na presença de membranas intactas, não se
detecta IL-1β no fluido amniótico. Durante o trabalho de parto espontâneo a
termo, sua presença pode ser constatada em amostras coletadas por
amniocentese transabdominal ou transuterina, com concentrações de 100 a
5000 pg/ml. A produção de IL1β pode ser relacionada a fagócitos
mononucleares ou neutrófilos ativados e recrutados para o líquido amniótico,
após o início do trabalho de parto, quando ocorre a dilatação cervical e a
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formação da bolsa amniótica, expondo as células decíduas na região vaginal

25

25

.

Assim, o aumento das concentrações de IL-1β (bem como TNF) no líquido
amniótico poderia variar e estar correlacionado com a infiltração de granulócitos
na placenta 67.
III.c.3. Interleucina 6 (IL-6):
A IL-6 é uma citocina que tem importante papel como mediador de
resposta à infecção ao dano tecidual(68). A expressão do gene da IL-6 é
induzida por diversas citocinas associadas à inflamação, incluindo IL-1β e TNF
69, 70

.
Os tipos de células capazes de secretar IL-6 em uma resposta são:

fibroblastos, monócitos, macrófagos, células endoteliais, queratinócitos e
células do estroma endotelial 71, 72.
A citocina é capaz de provocar mudanças nos parâmetros bioquímicos e
fisiológicos e reduzir os efeitos sistêmicos de infecção e lesão tecidual 70, 71, 73.
Estudos clínicos indicaram a elevação de IL-6, durante o trabalho de
parto como fator preditor para parto prematuro 60. Em um estudo com RNAm de
IL-6 demonstra que raramente ele pode ser detectado em tecidos antes do
início do trabalho de parto

74

. Sua presença no momento do parto poderia ser

detectada no soro materno, com o início de uma evolução natural do trabalho
de parto sem complicações, mostrando ser um possível marcador de alterações
nos mecanismos envolvidos no amadurecimento cervical.
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III.d. Via de parto
III.d.1. Parto vaginal
O parto é caracterizado por contrações do miométrio, cujas principais
funções são a dilatação cervical e a expulsão do feto pelo canal de parto. Essas
contrações são dolorosas, porém, antes do seu início, o útero sofre
modificações fisiológicas e bioquímicas locais juntamente com o aumento da
frequência de contrações indolores (contração de Braxton –Hicks), até se inicie
a fase ativa do trabalho de parto 75, 76.
O diagnóstico de trabalho de parto está condicionado à presença de
contrações uterinas com ritmo e características peculiares, combinadas a
alterações progressivas do colo uterino (esvaecimento e dilatação) e a
formação da bolsa d’águas. O feto é expulso do útero pelo canal de parto por
meio da ação conjugada das contrações uterinas e das contrações voluntárias
dos músculos abdominais (puxos)77.
III.d.2. Parto por cesárea
No parto que ocorre por operação cesariana, ou cesárea, o nascimento
se dá por meio de incisão cirúrgica abdominal, ou seja, laparotomia e incisão
uterina (histerotomia). Entre as indicações para esse procedimento, esta a
apresentação fetal pélvica

78, 79

. Acrescentam-se a isso os procedimentos da

medicina reprodutiva, que resultam em incremento das gestantes que adentram
o grupo de alto risco (gestação múltipla, idade materna avançada, etc.), levando
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ao crescimento das indicações operatórias e outros fatos que emergem para
explicar o aumento na taxa de cesáreas: diminuição da prole, retardamento da
maternidade, indução do parto e a obesidade gestacional 80. As indicações para
essa cirurgia devem obedecer ao critério do melhor interesse à saúde do
binômio materno-fetal.
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IV.a. Tipo de estudo
Trata-se de estudo observacional prospectivo em que foram realizadas
coletas de sangue da veia umbilical e de veia periférica materna, após o parto
no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, no período de
20/03/2010 à 20/09/2010.

IV.b.1. Seleção das pacientes
As pacientes foram dividas em grupos, parto vaginal e operação
cesariana, além da subdivisão, em 5 blocos de horários:
1. 07h00 - 11h00
2. 11h00 - 15h00
3. 15h00 - 19h00
4. 19h00 – 23h00
5. 23h00 - 03h00
IV.b.1.1. Critérios de inclusão
As amostras foram coletadas no Centro Obstétrico do Hospital
Universitário da Universidade de São Paulo (USP) de pacientes que
apresentaram os seguintes critérios de inclusão:
•

Gestação única com feto vivo;
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•

Idade gestacional de 37 a 40 semanas 6 dias;

•

Pacientes em trabalho de parto que evoluíram para parto
vaginal ou cesárea;

•

Ausência de suspeita de sofrimento fetal, prematuridade,
restrição de crescimento fetal, malformações fetais;

•

Ausência de mecônio;

•

Ausência de ruptura prematura das membranas ovulares;

•

Ausência de doenças maternas como hipertensão arterial
crônica,

doença

hipertensiva

específica

da

gestação,

cardiopatias, corioamnionite, pneumopatias, anemias, ausência
de história de tabagismo e/ou etilismo;
•

Ausência de evidência clínica de infecção materna;

•

Concordância com o termo de consentimento Livre e
Esclarecido do protocolo de pesquisa- Anexo-A, aprovado pela
comissão de Ética do Hospital Universitário de São Paulo
(COMEP-HU).

IV.b.1.2. Critério de exclusão
• Diagnóstico de restrição de crescimento fetal após o parto;
• Presença de anomalias fetais congênitas não identificadas
no pré-natal;
• Presença de infecção materna ou neonatal diagnosticadas
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após o parto;
• Operação cesariana eletiva (iterativa).

IV.c. Método
IV.c.1. Coleta do Material
Foram coletados aproximadamente 10 mL de sangue da veia do cordão
umbilical, logo após o parto, e da veia braquial da mãe aproximadamente 1 hora
após o parto. As amostras foram levadas para o laboratório do Hospital
Universitário e centrifugadas (160xg, 10 minutos), aliquotadas em tubos
contendo 1mL do soro de cada amostra, as amostras, sendo nomeadas como
SORO CORDÃO (soro da artéria umbilical) e SORO MÃE (soro da veia
braquial) e foram estocados em -80°C até o momento das dosagens.

IV.c.2. Dosagem de melatonina do soro
As dosagens foram realizadas pelo método ELISA (do inglês, Enzymelinked immunosorbent assay), utilizando-se kit comercial (IBL, Hamburgo,
Alemanha). Esse ensaio baseia-se na competição entre a melatonina das
amostras e melatonina biotinilada pelo anticorpo específico presente na placa.
A quantidade de melatonina biotinilada ligada ao anticorpo foi determinada pela
adição de um anticorpo anti-biotina acoplado a enzima fosfatase alcalina, cuja
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atividade forma um produto colorimétrico, detectado por espectrofotômetro a
450 nm (SpectraMax 250, Molecular Devices, CA, EUA). A quantidade de
melatonina biotinilada é inversamente proporcional à quantidade de melatonina
nas amostras. A quantificação das amostras é realizada por interpolação dos
valores em uma curva-padrão. O limite de detecção do kit é de 4,0 pg/mL.
IV.c.3. Dosagem de TNF do soro
As dosagens foram realizadas pelo método ELISA (do inglês, Enzymelinked immunosorbent assay) utilizando-se kit comercial (eBioscience, Inc. San
Diego, CA, EUA). Este ensaio baseia-se na ligação do TNF das amostras a um
anticorpo de captura específico para o TNF humano (MAB1) previamente
aderido à placa de dosagem. A quantidade de TNF presente na amostra é
determinada pela adição de um anticorpo de detecção anti-humano TNF
(MAB11) biotinilado e de uma enzima peroxidase associada à avidina (avidinaHRP, do inglês Horseradish Peroxidase). A atividade da enzima sob a biotina
forma um produto colorimétrico que é medido por espectrofotômetro a 450 nm
(SpectraMax 250, Molecular Devices, CA, EUA). A quantificação das amostras
é realizada por interpolação dos valores em uma curva-padrão. O limite de
detecção do kit é de 16 pg/mL.
IV.c.4. Dosagem de IL-1β do soro
As dosagens foram realizadas pelo método ELISA (do inglês, Enzymelinked immunosorbent assay) utilizando-se kit comercial (eBioscience, Inc. San
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Diego, CA, EUA). Este ensaio baseia-se na ligação do IL-1β, das amostras a
um anticorpo de captura específico para o IL-1β previamente aderido à placa de
dosagem. A quantidade de IL-1β presente na amostra é determinada pela
adição de um anticorpo de detecção anti-humano IL-1β biotinilado e de uma
enzima peroxidase associada à avidina (avidina-HRP, do inglês Horseradish
Peroxidase). A atividade da enzima sob a biotina forma um produto
colorimétrico que é medido por espectrofotômetro a 450 nm (SpectraMax 250,
Molecular Devices, CA, EUA). A quantificação das amostras é realizada por
interpolação dos valores em uma curva-padrão. O limite de detecção do kit é de
4 pg/mL.

IV.c.5. Dosagem de IL-6 do soro
As dosagens foram realizadas pelo método ELISA (do inglês, Enzymelinked immunosorbent assay) utilizando-se kit comercial (eBioscience, Inc. San
Diego, CA, EUA). Esse ensaio baseia-se na ligação do IL-6 das amostras a um
anticorpo de captura específico para o IL-6 previamente aderido à placa de
dosagem. A quantidade de IL-6 presente na amostra é determinada pela adição
de um anticorpo de detecção anti-humano IL-6 biotinilado e de uma enzima
peroxidase

associada

à

avidina

(avidina-HRP,

do

inglês

Horseradish

Peroxidase). A atividade da enzima sob a biotina forma um produto
colorimétrico que é medido por espectrofotômetro a 450 nm (SpectraMax 250,
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Molecular Devices, CA, EUA). A quantificação das amostras é realizada por
interpolação dos valores em uma curva-padrão. O limite de detecção do kit é de
2 pg/mL.
IV.d. Análise estatística
Como não existe dado na literatura sobre a associação dessas
substâncias com a via de parto, o tamanho amostral foi calculado
empiricamente usando-se os resultados obtidos no estudo em colostro,
considerando um poder estatístico de 80% e um erro alfa de 5%. Estimou-se
um tamanho amostral de 50 pacientes, o que foi confirmado pelos resultados do
presente estudo.
Os dados clínicos e obstétricos foram inicialmente usados para descrever
as características da população estudada. Os seguintes dados foram descritos:
idade materna, idade gestacional no parto, paridade, tempo de trabalho de
parto, tempo de amniotomia, indicação da operação cesariana e peso dos
recém-nascidos. Para confirmar similaridade entre os grupos (“Parto Vaginal”
versus “Operação cesariana”), foram realizados os testes t de student e o
Mann-Whitney U (SPSS versão 17; Microsoft Corporation; Chicago, Il, USA).
As dosagens de citocinas e de melatonina foram apresentadas em
pg/mL. A comparação entre os grupos (parto vaginal e operação cesariana) foi
realizada por análise de variância (two wy ANOVA). Utilizou-se o teste (t de
student) para fazer as comparações entre os locais de coleta (veia do cordão
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umbilical e veia braquial) em parturientes que evoluíram ao parto vaginal e
aquelas que foram submetidas a operação cesariana. As análises de correlação
foram realizadas para avaliar se as concentrações de melatonina e de citocinas
eram semelhantes entre amostras obtidas da veia do Cordão umbilical e da veia
braquial (Parto vaginal e operação cesariana) com o coeficiente de correlação
de Pearson, que mede o grau da correlação (e a direção dessa correlação - se
positiva ou negativa) entre duas variáveis quantitativas. E foi feita a correlação
entre os níveis de melatonina com as diferentes citocinas nas amostras obtidas
entre as 23hs e 03hs da veia do cordão umbilical e da veia braquial (parto
vaginal e operação cesariana) com o coeficiente de correlação de Pearson, que
mede o grau da correlação (e a direção dessa correlação - se positiva ou
negativa) entre duas variáveis quantitativas.
A regressão linear simples foi usada para examinar a correlação entre
melatonina e as citocinas (TNF, IL-6 e IL-1β), as análises foram realizadas com
o programa Graph Pad Prism versão 4.0.
Foi considerada diferença estatisticamente significante quando p< 0,05.

IV.e. Característica da população estudada
No presente estudo, foram avaliadas 50 parturientes no Hospital
Universitário da Universidade de São Paulo, das quais 25 evoluíram para parto
vaginal e 25, para operação cesariana. Todas as pacientes incluídas no
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presente estudo iniciaram trabalho de parto espontaneamente. Em nenhum
caso, houve infecção materna nem neonatal. A idade maternal foi em média
26,0 ± 6,7 anos. A idade gestacional no parto foi em média 39,5 ± 1,7 semanas.
O peso médio dos recém-nascidos foi 3366,5 ± 340,2 gramas. Todos os casos
receberam analgesia durante o parto (analgesia combinada, peridural e
raquianestesia). A maioria das pacientes eram nulíparas (31/50 - 62,0%). As
indicações de operação cesariana foram: distocia funcional (n=14; 56.0%), e
desproporção céfalo-pélvica (n=11; 44,0%) sendo que 4 casos foram
macrossômicos. A duração média do trabalho de parto foi de 8.0±4,4 horas.
Amniotomia artificial foi realizada em 34 parturientes (68,0%).
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No período do estudo, foram avaliadas 50 parturientes, sendo que 25
evoluíram ao parto vaginal e 25 a operação cesariana. Os grupos foram
separados em diferentes blocos de horários ao longo do dia, 07h00-11h00;
11h00-15h00; 15h00-19h00; 19h00-23h00; 23h00-03h00. Para cada um dos
blocos, foram coletadas amostras de 5 parturientes, o que facilitou a
classificação do material, de acordo com intervalos de tempo fixos em relação à
hora do parto.
Foram dosadas citocinas (IL-1β, IL-6 e TNF) e o hormônio melatonina no
sangue colhido da veia do cordão umbilical (chamado nas figuras de VCU) e da
veia braquial (chamados nas figuras de VB). Uma hora após o parto, permitindo
a avaliação do perfil das citocinas ao longo do tempo.
V.a. Resultados gerais: comparação clínica entre os grupos
Ambos os grupos (“Parto vaginal” e “Operação cesariana”) apresentavam
características obstétricas similares (Tabela 1).
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Tabela 1. Dados clínicos e obstétricos das parturientes em ambos os grupos:

Grupo Parto
Vaginal (n=25)

Grupo Operação
cesariana (n=25)

p

Idade materna em anos –
média e desvio padrão

26,8 ± 7,1

25,1 ± 6,3

0,93

Nulipara - N (%)

14 (56,0%)

18 (72,0%)

0,27

Idade gestacional no parto
em semanas - média e
desvio padrão

39,1 ± 1,3

39,9 ± 1,3

0,84

Duração do trabalho de
parto em horas - média e
desvio padrão

7,6 ± 4,4

8,2 ± 4,4

0,87

Tempo de amniotomia em
horas - média e desvio
padrão

4,1 ± 3,1

4,3 ± 2,7

0,40

3280,8 ± 280,4

3350,8 ± 378,4

0,35

Peso do recém-nascido
em gramas - média e
desvio padrão

V.b. Dosagens de melatonina e citocinas de acordo com a via de
parto
Os resultados gerais comparando as dosagens de melatonina e citocinas
na VCU e na VB entre os grupos “Parto vaginal” e “Operação cesariana” estão
apresentados na tabela 2.

Resultados

40

Parturientes que evoluíram ao parto vaginal apresentaram tendência de
maior dosagem de melatonina que àquelas que foram submetidas à operação
cesariana, apesar de esse resultado não ter sido estatisticamente significante.
Por outro lado, pacientes submetidas à operação cesariana apresentaram
maiores dosagens de TNF na VB, IL-1β na VCU e na VB e IL-6 na VCU (Tabela
2).
Tabela 2. Comparação entre as médias (± EPM) das concentrações de melatonina e de
citocinas observadas na veia do cordão umbilical (VCU) e na veia braquial (VB) em amostras
colhidas de parturientes que evoluíram ao parto vaginal e parturientes que foram submetidas à
operação cesariana (n=50 – março a setembro de 2010 - HU-USP).

Grupo Parto
Vaginal (n=25)

Grupo Operação
cesariana (n=25)

P

Melatonina na VCU média, EPM

29,6 ± 0,41

22,6 ± 5,9

0,41

Melatonina na VB média, EPM

41,1 ± 7,7

29,1 ± 6,7

0,16

TNF na VCU - média,
EPM

13,5 ± 3,4

8,6 ± 2,2

0,18

TNF na VB - média,
EPM

7,5 ± 2,5

14,2 ± 4,7

0,02

IL-1β na VCU - média,
EPM

11,1 ± 2,7

21,5 ± 5,2

<0,01

IL-1β na VB - média,
EPM

9,0 ± 2,3

24,9 ± 6,0

<0,01

IL-6 na VCU - média,
EPM

3,9 ± 0,5

20,8 ± 3,5

<0,01

IL-6 na VB - média,
EPM

17,3 ± 2,7

11,8 ± 2,1

0,27
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V.c. O ritmo diário da melatonina e das citocinas ao longo do dia
As dosagens de melatonina indicam uma variabilidade dentre os horários
no grupo de parturientes que evoluíram ao parto vaginal, sendo observado um
aumento entre 23 e 3 horas, tanto no soro colhido da veia do cordão umbilical
(figura 1) quanto o da veia braquial. As parturientes que foram submetidas à
operação cesariana não apresentaram alterações significativas nos diferentes
horários. Em relação às amostras colhidas do cordão umbilical e da veia
braquial, não foram observadas diferenças significativas, tanto no parto vaginal
quanto na operação cesariana. Comparando as amostras em relação ao local
de coleta, não se observou significância estatística tanto em parturientes que
evoluíram ao parto vaginal quanto aquelas que foram submetidas à operação
cesariana (Tabela 3).
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VCU - vaginal
VB - vaginal
VCU - cesaréa
VB- cesaréa

*
50

23
-0
3h

19
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3h

15
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9h

11
-1
5h
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0

Figura 1: Variação de melatonina (pg/ml) média ± EPM observada na veia do cordão
umbilical (VCU) e na veia braquial (VB). Círculos representam amostras colhidas do cordão umbilical e
quadrados, da veia braquial. Símbolos verdes representam amostras de parturientes que evoluíram ao
parto vaginal e símbolos vermelhos daquelas que foram submetidas à operação cesariana. Os dados
foram segregados de acordo com a hora do parto apresentados no eixo X (n=5 amostras para cada um
dos pontos) – março a setembro de 2010 (HU-USP), * = representam variações significativas entre outros
horários do mesmo grupo (p<0,05).
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Tabela -3 Média ± EPM da concentração de melatonina observada na veia do cordão umbilical
(VCU) e na veia braquial (VB) em amostras colhidas de parturientes que evoluíram ao parto vaginal e
daquelas que foram submetidas à operação cesariana ( ANOVA).Comparando a amostra em relação ao
local do soro da veia do cordão umbilical e soro da veia braquial de parturientes que evoluíram ao parto
vaginal e daquelas que foram submetidas à operação cesariana (t de student ) (n=5 amostras para cada
um dos pontos) – março a setembro de 2010 (HU-USP).

VB

VCU

VB

Horário

VCU
Média (±
EPM)

Vaginal x
cesarea
VCU

Média (± EPM)

Média (± EPM)

Média (± EPM)

P

P

07‐11h

37,64 ± 13,62

31,57 ± 10,10

23,49 ± 3,33

21,99 ± 3,24

0,18

0,2

11‐15h

29,83 ± 5,51

38,88 ± 12,34

38,90 ± 15,01

21,33 ± 9,71

0,29

0,14

15‐19h

19,72 ± 4,46

30,56 ± 16,01

13,89 ± 1,43

16,06 ± 4,32

0,13

0,21

19‐23h

24,30 ± 8,09

27,32 ± 9,07

35,15 ± 22,23

24,29 ± 7,69

0,33

0,4

23‐03h

58,03 ± 21,04

77,29 ± 27,35

36,73 ± 13,46

32,42 ± 13,37

0,21

0,09

Vaginal

Cesárea

Vaginal x
cesarea
VB

A figura 2 mostra a variação do TNF ao longo do dia, indicando
parturientes que evoluíram para o parto vaginal e as parturientes que foram
submetidas à operação cesariana apresentaram algumas variações entre as
amostras, as quais estas não foram estatisticamente significativas quando
comparadas aos diferentes horários. Nas amostras colhidas entre 19hs e 23hs
de parturientes que evoluíram ao parto vaginal, as concentrações de TNF foram
maiores nas amostras obtidas do cordão umbilical em relação às àquelas
encontradas na veia braquial. A Comparanção das amostras em relação ao
local de coleta mostrou não ter correlação estatisticamente significativa nas
parturientes que evoluíram ao parto vaginal como nas que foram submetidas à
operação cesariana (Tabela 4).
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VB - vaginal
VCU - cesariana
VB - cesariana
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44

20

10

23
-0
3h

19
-2
3h

15
-1
9h

11
-1
5h

07
-1
1h

0

Figura 2: Variação de TNF (pg/ml) média ± EPM observada na veia do cordão umbilical
(VCU) e na veia braquial (VB). Círculos representam amostras colhidas do cordão umbilical e quadrados,
amostras colhidas da veia braquial. Símbolos verdes representam amostras de parturientes que evoluíram
ao parto vaginal e símbolos vermelhos, amostras que foram submetidas à operação cesariana. Os dados
foram segregados de acordo com a hora do parto apresentados no eixo X (n=5 amostras para cada um
dos pontos) – março a setembro de 2010 (HU-USP), * = representa diferenças estatísticas entre as
amostras de VCU e VB de parturientes que evoluíram ao parto vaginal do grupo 19hs-23hs (p<0,05).
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Tabela 4 – Média ± EPM da concentração de TNF observada na veia do cordão umbilical (VCU)
e na veia braquial (VB) em amostras colhidas de parturientes que evoluíram ao parto vaginal e
parturientes que foram submetidas à operação cesariana (ANOVA), comparando a amostra em relação ao
local soro da veia do cordão umbilical e soro da veia braquial entre parturientes que evoluíram ao parto
vaginal e as que foram submetidas a operação cesariana (t de student)(n=5 amostras para cada um dos
pontos) – março a setembro de 2010 (HU-USP).

Vaginal

Cesárea

Vaginal x
cesarea

Vaginal x
cesarea

VCU

VB

VCU

VB

VCU

VB

Horário

Média (± EPM)

Média (± EPM)

Média (± EPM)

Média (± EPM)

P

P

07-11h

9,92 ± 2,97

4,67 ± 1,18

8,86 ± 4,06

19,03 ± 14,79

0,41

0,19

11-15h

7,49 ± 2,01

4,41 ± 1,24

4,58 ± 1,08

4,99 ± 1,29

0,12

0,37

15-19h

5,91 ± 2,55

7,33 ± 2,01

4,00 ± 0,49

3,36 ± 0,91

0,25

0,06

19-23h

29,57 ± 13,90

4,42 ± 0,94

4,21 ± 0,27

17,70 ± 10,62

0,07

0,13

23-03h

14,67 ± 5,77

16,71 ± 13,78

21,45 ± 8,42

25,98 ± 15,38

0,26

0,33

Em relação à variação de IL-1β (figura 3), ao longo do dia, observa-se
um ritmo da citocina apenas nas parturientes submetidas à operação cesariana,
sendo os níveis máximos detectados nos grupos das 15hs-19hs e das 19hs23hs. Não foram observadas diferenças significativas entre as amostras
colhidas de cordão umbilical e veia braquial em cada um dos tipos de parto.
Comparando as amostras em relação ao local de coleta, observou-se que
parturientes submetidas à operação cesariana apenas entre 19hs e 23hs,
apresentam concentrações maiores de IL-1β do que aquelas que evoluíram ao
parto vaginal, no mesmo horário, tanto nas amostras do soro da veia do cordão
umbilical como nas amostras da veia braquial (Tabela 5).
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Figura 3 - Variação de IL-1β (pg/ml) média ± EPM observada na veia do cordão umbilical
(VCU) e na veia braquial (VB). Círculos representam amostras colhidas do cordão umbilical e quadrados,
amostras colhidas da veia braquial. Símbolos verdes representam amostras de parturientes que evoluíram
ao parto vaginal e símbolos vermelhos, amostras que foram submetidas à operação cesariana. Os dados
foram segregados de acordo com a hora do parto apresentados no eixo X (n=5 amostras para cada um
dos pontos). * = (p<0,05) ** = (P<0,001) representam diferenças significativas entre os tipos de parto em
relação ao local de coleta (ex: VCU versus VCU) – março a setembro de 2010 (HU-USP).
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Tabela 5 - Média ± EPM da concentração de IL-1β observada na veia do cordão umbilical (VCU)
e na veia braquial (VB) em amostras colhidas de parturientes que evoluíram ao parto vaginal e
parturientes que foram submetidas à operação cesariana (ANOVA), comparando a amostra em relação ao
local soro da veia do cordão umbilical e soro da veia braquial de parturientes que evoluíram ao parto
vaginal e parturientes que foram submetidas a operação cesariana (t de student) (n=5 amostras para cada
um dos pontos) – março a setembro de 2010 (HU-USP).

Vaginal

Cesárea

Vaginal x

Vaginal x

cesarea

cesarea

VCU

VB

VCU

VB

VCU

VB

Horário

Média (± EPM)

Média (± EPM)

Média (± EPM)

Média (± EPM)

P

P

07-11h

6,18 ± 0,33

6,80 ± 1,26

5,67 ± 0,90

5,46 ± 0,26

0,31

0,17

11-15h

11,05 ± 7,25

10,01 ± 1,76

7,36 ± 1,29

9,44 ± 2,01

0,32

0,41

15-19h

19,70 ± 8,99

16,36 ± 11,83

36,65 ± 15,48

34,23 ± 17,58

0,18

0,21

19-23h

12,61 ± 7,49*

5,51 ± 0,81*

52,67 ± 9,05

56,70 ± 12,90

0,04*

0,008*

23-03h

5,77 ± 0,52

6,34 ± 0,33

5,32 ± 0,15

5,61 ± 0,65

0,22

0,17

A variação de IL-6 (figura 4) nas parturientes que evoluíram ao parto
vaginal não representa variação dessa citocina, tanto no soro da veia do cordão
umbilical como da veia braquial. Já nas parturientes que foram submetidas à
operação cesariana observam-se diferenças significativas apenas no horário
das 07hs-11hs e das 15hs-19hs entre as dosagens realizadas no cordão
umbilical e na veia braquial. Comparando a amostra em relação ao local soro
da veia do cordão umbilical coleta observou que as maiores concentração de
IL-6 foi nas parturientes que foram submetidas à operação cesariana nos
horários de 7hs-11hs 15hs-19hs e 19hs-23hs (Tabela 6).
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Figura 4 - Variação de IL-6 (pg/ml) média ± EPM observada na veia do cordão umbilical
(VCU) e na veia braquial (VB). Círculos representam amostras colhidas do cordão umbilical e quadrados,
amostras colhidas da veia braquial. Símbolos verdes representam amostras de parturientes que evoluíram
ao parto vaginal e símbolos vermelhos, amostras que foram submetidas à operação cesariana. Os dados
foram segregados de acordo com a hora do parto apresentados no eixo X (n=5 amostras para cada um
dos pontos) – HUFMUSP- Março de2010 a Setembro de 2010, *,** = p<0,05 e p<0,001 entre as amostras
obtidas de cordão umbilical e da veia braquial, respectivamente. * = representam diferenças significativas
entre os tipos de parto em relação ao local de coleta (p<0,05) (ex: VCU versus VCU) – março a setembro
de 2010 (HU-USP).
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Tabela 6 - Média ± EPM da concentração de IL-6 observada na veia do cordão umbilical (VCU) e
na veia braquial (VB) em amostras colhidas de parturientes que evoluíram ao parto vaginal e das que
foram submetidas à operação cesariana (ANOVA), comparando a amostra em relação ao local, soro veia
do cordão umbilical e soro da veia braquial de entre parturientes que evoluíram ao parto vaginal e as que
foram submetidas à operação cesariana (t de student) (n=5 amostras para cada um dos pontos) – março a
setembro de 2010 (HU-USP).

Vaginal

Cesárea

Vaginal x

Vaginal x

cesarea

cesarea

VCU

VB

VCU

VB

VCU

VB

Horário

Média (± EPM)

Média (± EPM)

Média (± EPM)

Média (± EPM)

P

P

07-11h

3,18 ± 0,69

24,59 ± 10,71

21,66 ± 3,30

4,18 ± 0,48

0,002*

0,06

11-15h

3,92 ± 0,88

10,82 ± 2,43

22,26 ± 10,68

11,27 ± 2,34

0,08

0,44

15-19h

2,78 ± 0,41

22,55 ± 6,17

29,74 ± 11,71

16,86 ± 4,85

0,04*

0,24

19-23h

5,49 ± 1,91

15,50 ± 4,08

22,34 ± 4,73

14,35 ± 8,61

0,009*

0,45

23-03h

4,17 ± 0,70

12,82 ± 2,60

8,06 ± 3,26

12,12 ± 3,26

0,15

0,43

V.d. Análise de correlação as concentrações de melatonina e de
citocinas obtidas do soro da veia do cordão umbilical e do soro da veia
braquial
Para avaliar se as concentrações de melatonina e de citocinas eram
semelhantes entre as amostras obtidas do soro de cordão umbilical (VCU) e da
veia braquial (VB), tornou-se necessário realizar análises de correlação entre
esses grupos nos diferentes tipos de parto.
As análises de correlação de concentração de melatonina feitas entre
amostras colhidas do soro da veia do cordão umbilical e veia braquial de
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parturientes que evoluíram ao parto vaginal (figura 5) não apresentaram uma
correlação estatisticamente significante. Já as análises realizadas em
parturientes que foram submetidas à operação cesariana, em amostras que
foram colhidas do soro da veia umbilical e amostras colhidas da veia braquial,
demonstraram uma correlação estatisticamente significante.
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200
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VB

150
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Figura 5 - Correlação de melatonina (pg/ml) observada na veia do cordão umbilical (VCU) e
na veia braquial (VB). Círculos representam amostras colhidas do cordão umbilical e da veia braquial
quando a parturiente evoluiu ao parto vaginal (p = 0,34) e quadrados vermelhos representam amostras
colhidas da veia umbilical e da veia braquial quando a parturiente foi submetida à operação cesariana ( p=
0,002) (n=25 parturientes para cada grupo) – março a setembro de 2010 (HU-USP).
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Tanto entre as parturientes que evoluíram ao parto vaginal como entre as
que foram submetidas à operação cesariana (figura 6), não foram observada
correlação nos níveis de TNF entre o soro da veia do cordão umbilical e o soro
da veia braquial, indicando que as concentrações dessa citocina não variam
igualmente de acordo com o local de obtenção da amostra.
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Figura 6 - Correlação de TNF (pg/ml) observada na veia do cordão umbilical (VCU) e na veia
braquial (VB). Círculos representam amostras colhidas do cordão umbilical e veia braquial, quando a
parturiente evoluiu ao parto vaginal (p = 0,45) e quadrados vermelhos representam amostras colhidas da
veia umbilical e veia braquial quando a parturiente foi submetida à operação cesariana ( p= 0,12) (n=25
parturientes para cada grupo) – março a setembro de 2010 (HU-USP).
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A análise de correlação das concentrações de IL-1β (figura 7) entre o
soro da veia do cordão umbilical e do soro da veia braquial demonstrou não ter
nenhuma correlação em amostras colhidas de paturientes foram submetidas ao
parto vaginal. Já, nas amostras de parturientes que foram submetidas à
operação cesariana, observa-se uma correlação significante entre o soro da
veia do cordão umbilical e da veia braquial, ou seja, quando a concentração de
IL-1β estava aumentada no cordão umbilical, o mesmo fato se observava uma
hora após o parto no soro da veia braquial das parturientes, mostrando, assim,
uma correlação positiva.
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Figura 7 - Correlação de IL-1β (pg/ml) observada na veia do cordão umbilical (VCU) e na
veia braquial (VB). Círculos representam amostras colhidas do cordão umbilical e veia braquial, quando a
parturiente evoluiu ao parto vaginal (p = 0,35) e quadrados vermelhos representam amostras colhidas da
veia umbilical e veia braquial, quando a parturiente foi submetida à operação cesariana (p = 0,001) (n= 25
parturientes para cada grupo) – março a setembro de 2010 (HU-USP).

Na análise de correlação de IL-6 (figura 8), no soro da veia do cordão
umbilical e no soro da veia braquial de parturientes que evoluíram ao parto
vaginal e de parturientes que foram submetidas à operação cesariana , não se
constatou correlação na concentração de IL-6. A concentração dessa citocina
não varia igualmente, de acordo com o local de obtenção da amostra.
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Figura 8 - Correlação de IL-6 (pg/ml) observada na veia do cordão umbilical (VCU) e na veia
braquial (VB). Círculos representam amostras colhidas do cordão umbilical e veia braquial, quando a
parturiente evoluiu ao parto vaginal (p = 0,56) e quadrados vermelhos representam amostras colhidas da
veia umbilical e veia braquial quando a parturiente foi submetida à operação cesariana (p= 0,81 ) (n=25
parturientes para cada grupo) – março a setembro de 2010 (HU-USP).
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V.e. Análise de correlação entre as citocinas e a melatonina
Na próxima etapa do trabalho, correlacionamos os níveis de melatonina
com as diferentes citocinas. Para tanto, utilizamos apenas as amostras obtidas
entre as 23hs e 03hs por apresentarem níveis significativos de melatonina. Na
análise de correlação entre o TNF e a melatonina (figura 9), no soro da veia do
cordão umbilical e no soro da veia braquial em parturientes que evoluíram ao
parto vaginal e naquelas submetidas à operação cesariana, observamos que as
parturientes que evoluíram ao parto vaginal não apresentaram correlação
significativa, já aquelas que foram submetidas à operação cesariana
apresentaram uma correlação significativa no soro da veia braquial, ou seja,
quanto menos TNF, menor a concentração de melatonina na veia braquial, uma
hora após o parto.
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Figura 9 - Correlação de melatonina (pg/ml) x TNF (pg/ml) observada na veia do cordão
umbilical (VCU) e na veia braquial (VB) de amostras obtidas de parturientes entre 23hs e 03hs.
Círculos representam amostras colhidas do cordão umbilical e veia braquial, quando a parturiente evoluiu
ao parto vaginal, e quadrados vermelhos representam amostras colhidas da veia umbilical e veia braquial,
quando a parturiente foi submetida à operação cesariana ( p= 0,01 ) (n=5 amostras para cada grupo) –
março a setembro de 2010 (HU-USP).

A análise de correlação entre melatonina e IL-1β (figura 10) no soro da
veia do cordão umbilical e no soro da veia braquial de parturientes que
evoluíram ao parto vaginal e parturientes submetidas à operação cesariana,
não demonstrou correlação significativa nas parturientes que evoluíram ao parto
vaginal, assim como para aquelas que foram submetidas à operação cesariana.
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Figura 10 - Correlação de melatonina (pg/ml) x IL-1β (pg/ml) observada na veia do cordão
umbilical (VCU) e na veia braquial (VB) de amostras obtidas de parturientes entre 23hs e 03hs.
Círculos representam amostras colhidas do cordão umbilical e da veia braquial, quando a parturiente
evoluiu ao parto vaginal, e quadrados vermelhos representam amostras colhidas da veia umbilical e da
veia braquial quando a parturiente foi submetida à operação cesariana (n=5 amostras para cada grupo) –
março a setembro de 2010 (HU-USP).

As análises de correlações entre IL-6 e melatonina (figura 11), em
parturientes que evoluíram ao parto vaginal, não foram observadas nenhuma
correlação significante. As correlações feitas em parturientes que foram
submetidas à operação cesariana mostraram uma correlação estatisticamente
significante nas amostras obtidas do soro da veia braquial. Já na amostras da
veia do cordão umbilical não foram estatisticamente significantes.
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Figura 11 - Correlação de melatonina (pg/ml) x IL-6 (pg/ml) observada na veia do cordão
umbilical (VCU) e na veia braquial (VB) de amostras obtidas de parturientes entre 23hs e 03hs.
Círculos representam amostras colhidas do cordão umbilical e veia braquial, quando a parturiente evoluiu
ao parto vaginal , e quadrados vermelhos representam amostras colhidas da veia umbilical e veia braquial,
quando a parturiente foi submetida à operação cesariana ( p= 0,005) (n=5 amostras para cada grupo) –
março a setembro de 2010 (HU-USP).
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VI. Discussão
A partir da evidência de que um processo inflamatório pode estar
envolvido com os mecanismos do parto, esse trabalho busca melhor
compreender as diferenças no perfil inflamatório pela dosagem de citocinas
(TNF, IL-1β,IL-6) e na produção de melatonina na veia do cordão umbilical
(VCU), logo após o parto, e, na parturiente, uma hora após o parto (VB), entre
gestantes hígidas, dependendo da via de parto: vaginal ou em operação
cesariana. Neste estudo, pretendemos estabelecer associação de efeitos
imunomoduladores da melatonina em relação ao parto vaginal e à operação
cesariana.
No presente estudo, observamos tendência à redução da dosagem de
melatonina no grupo de pacientes submetidas à operação cesariana. Além
disso, pacientes submetidas à cesárea apresentaram aumento na concentração
de TNF, após uma hora, de IL-1β imediatamente e após uma hora da cirurgia e
de IL-6, somente durante o parto.
É interessante notar que essas variações de citocinas se apresentaram
somente nas pacientes submetidas à operação cesariana. Esse fato sugere a
participação da melatonina na regulação da resposta imune (inflamatória) em
pacientes que foram submetidas à cirurgia.
Em relação à melatonina, observamos pico em parturientes que
evoluíram ao parto vaginal nas amostras colhidas da VCU (23hs-03hs). Isso
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confirma que o hormônio melatonina produzido pela glândula pineal é
responsável principalmente pela sinalização do ciclo claro-escuro ambiental,
demonstrando que este é um hormônio em cuja maior produção é na fase
escura

5

.

Muitos trabalhos têm mostrado que o parto acarreta diversas

mudanças hormonais e psicologias

21

podendo influenciar diversos fatores,

como as semelhanças entre o processo inflamatório e o parto, uma vez que
esse processo pode estar relacionado com mudanças fisiológicas que lembram
inflamação 81.
Com relação a essa hipótese, podemos sugerir ter ocorrido o bloqueio da
liberação desse hormônio (regulação negativa) nas parturientes que foram
submetidas

à

operação

cesariana,

entre

diferentes

amostras,

pois,

coincidentemente, nesses mesmos horários, observamos picos de citocinas
nessas parturientes

26

. Nas parturientes submetidas à operação cesariana não

é observado o aumento da produção noturna de melatonina, reforçando que a
produção deste hormônio estaria suprimida quanto da montagem de uma
resposta inflamatória. E o eixo imune pineal em uma situação de montagem de
resposta inflamatória suprime a produção noturna de melatonina 6, 7, 16.
Alguns trabalhos buscam contribuir para o esclarecimento das funções
biológicas, mostrando a atuação de algumas citocinas inflamatórias, como o
TNF e o hormônio melatonina após o parto

16

. Em nossos resultados,

verificamos não haver diferença significativa na variação de TNF em
parturientes que foram submetidas à operação cesariana. Já, nas que
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evoluíram para o parto vaginal, constatamos variação dessa citocina, no horário
das 19hs às 23hs logo após o parto, em amostras da veia do cordão umbilical
também observamos que a mesma variação de TNF ocorreu em todas as
parturientes. Podemos notar que essa variação em trabalhos em que a
expressão de RNAm para TNF, está demonstrada em preparações de sangue
total, não apresentou alterações significativas, durante a gestação,

se

encontrou levemente aumentada, logo após o parto, em relação a mulheres não
grávidas

82

. A comparação entre as amostras e o local de coleta mostrou não

ter significância estatística. Há trabalhos que mostram que essa citocina não
varia em diferentes tipos de parto

83

. Podemos resumir que no horário entre 19

e 23hs da coleta dessas amostras, as parturientes estavam com o sistema
imunológico alterado, ou seja, mais sensível e que provavelmente exista
mesmo uma relação entre secreção de melatonina e produção de TNF, de
acordo com o tipo de parto. No parto vaginal, ambos se elevam
proporcionalmente enquanto que nas pacientes submetidas à operação
cesariana, ambos devam estar inibidos.
Inversamente, o ritmo circadiano de IL-1β apresentou pico em
parturientes que foram submetidas à operação cesariana no grupo das 15hs às
19hs e 19hs às 23hs, horários similares aos observados anteriormente para a
melatonina e o TNF. Sendo assim, essas parturientes poderiam estar passado
por algum estresse inflamatório o que poderia levar ao aumento dessas
citocinas, em determinados horários 84. O aumento de estresse e a demanda de

Discussão

63

energia, durante o parto operatório, poderiam ser acompanhados por elevação
dos níveis de alguns hormônios e citocinas 85. Também foi observado o ritmo de
IL-6, cuja diferença estatística nas parturientes que foram submetidas à
operação cesariana no horário das 07hs às 11hs e 15hs às 19hs nas amostras
da veia do cordão umbilical.
Existem alguns trabalhos que demonstram a presença de citocinas
durante a gestação e parto, boa parte deles feitos em amostras de líquido
amniótico de pré-termo

64, 66

. Também outros trabalhos mostram que em

condição de infecção, ocorrem mudanças nas concentrações das citocinas

86

.

Como nossas pacientes eram saudáveis e as infecções maternas foram
descartadas, as variações das citocinas poderiam ter sido causadas por outros
fatores.
Estresses prévios ao parto, como ruptura prematura de membranas,
doenças clínicas, prematuridade, também foram cuidadosamente excluídos no
nosso estudo, não influenciando os resultados como observado em outro
estudo onde mostra que sintomas de estresse e depressão prevê a uma
exagerada resposta inflamatória

84

.

Além disso, o tempo de trabalho de parto poderia ter sido um fator que
poderia influenciar a secreção circadiana da melatonina e das citocinas no
presente estudo. Porém, como o critério de inclusão principal foi a seleção de
pacientes em trabalho de parto, excluindo cesáreas iterativas ou eletivas, uma
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possível interferência nos resultados. No presente estudo, confirmamos que a
duração do trabalho de parto foi estatisticamente semelhante entre as gestantes
que evoluíram para o parto vaginal e aquelas que acabaram sendo submetidas
à operação cesariana. Assim, nosso estudo apresenta evidência considerável
de que a operação cesariana poderia ser considerada como um estresse
inflamatório, com inibição da melatonina e do TNF, agudamente, após o parto
(VCU), mas com elevação tardia do TNF (uma hora após o parto), aguda e
tardia da IL-1β e apenas tardia da IL-6.
Como mencionado anteriormente, o pico de melatonina foi totalmente
diferente do que seria esperado fisiologicamente em mulheres não gestantes de
acordo com o ciclo circadiano. Esse fato pode ser explicado pelo trabalho de
parto e o parto propriamente dito terem ocorrido em Centro Cirúrgico com luz
artificial constante. Podemos considerar que a exposição luminária artificial
deva ter sido considerada semelhante em ambos os grupos, uma vez que, tanto
no parto vaginal como na operação cesariana realizados no hospital em
questão, os focos de luzes utilizados são semelhantes.
No presente estudo, avaliamos também a correlação da melatonina com
as citocinas, de acordo com a via de parto. Nossos resultados confirmaram
haver correlação ente melatonina e citocinas apenas no grupo de pacientes
submetidas à operação cesariana. Esse fato sugere fortemente que a cesárea
consiste em um estresse inflamatório para a paciente com participação direta
da melatonina. Sabe-se que a operação cesariana está associada à maior
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.

E sabendo que a melatonina apresenta efeitos antioxidantes e protetores para
os tecidos

45

e a ação pelos quais a melatonina poderia interferir nesse

processo facilita a compreensão de como a melatonina, produzida por células
imunocompetentes ativadas, atuaria de forma positiva no processo inflamatório.
Já entre as parturientes que evoluíram ao parto vaginal não foi constatada
nenhuma variação desse hormônio. Nossos resultados sugerem que o parto
vaginal

representa

um

estado

fisiológico

com

menores

repercussões

inflamatórias que a operação cesariana. Trabalhos mostram que o parto vaginal
parece ter menores alterações no processo inflamatório, em comparação a
operação cesariana 87.
A correlação entre a melatonina e as citocinas, nos faz supor que a
operação cesariana tenha sido responsável pela ativação de processo
inflamatório, com provável redução da melatonina, o que estaria associada à
redução imediata de TNF e elevação imediata de IL-1β. Posteriormente, ocorre
manutenção da produção de IL-1β, mas com ativação de produção tardia de
TNF e de IL-6. Nossos resultados mostraram correlação significativa entre
concentrações de melatonina e de citocinas ao longo do ciclo circadiano
somente em pacientes submetidas à operação cesariana. Isso significa que à
operação cesariana causou resposta inflamatória, levando à redução da
melatonina e elevação das citocinas, no mesmo período do dia.
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Com isso, nosso estudo sugere que a operação cesariana representa um
estresse inflamatório para a parturiente, culminando com alteração na produção
de melatonina e citocinas.
O presente estudo não teve como objetivo avaliar as repercussões
clínicas e obstétricas da resposta imune, dependendo da via de parto. Novos
estudos são necessários para avaliar as repercussões das alterações na
produção de melatonina e de citocinas na operação cesariana para a
parturiente (puérpera) e para o recém-nascido durante o processo de
aleitamento materno.
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VII. Conclusões
1.

Houve tendência de dosagens menores de melatonina tanto em
VCU como na VB de pacientes submetidas à operação
cesariana, porém sem significância estatística;

2.

Observou-se aumento significativo das dosagens de citocinas
(de TNF na VB, de IL-1β na VCU e na VB e de IL-6 na VCU) em
pacientes submetidas à operação cesariana;

3.

A dosagem de melatonina se correlacionou significativamente
com dosagens e TNF na VB, de IL-1β na VCU e na VB e de IL-6
na VCU em pacientes submetidas à operação cesariana,
sugerindo regulação desse hormônio na resposta imune após a
cirurgia.
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