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• Pré-eclâmpsia (PE) é uma das maiores causas de morbimortalidade materna, afetando de 2% a 8% das gestações.

• Marcadores têm sido estudados na tentativa de compreender os mecanismos associados à fisiopatologia da PE.

• Endocan-1 é um proteoglicano solúvel expresso especificamente nas células endoteliais, estando aumentado em diversas
patologias associadas à inflamação e a alterações do endotélio vascular, como a PE.

• O Fator de Crescimento Placentário (PlGF) é um marcador angiogênico de disfunção placentária que se encontra diminuído
em pacientes com PE.

• Analisar os níveis de Endocan-1 e de PlGF no plasma materno de pacientes no terceiro trimestre da gestação, com e sem
PE, e correlacionar os valores encontrados.

• Estudo de caso-controle em 117 gestantes (50 normotensas e 67 pré-eclâmpticas).

• Foram coletados dados clínicos e amostras de plasma materno. As amostras foram armazenadas a -80°C até a análise.

• Níveis de Endocan-1 e de PlGF foram mensurados utilizando-se o Sistema Multiplex (Sistema MagPlexTH-C - ensaio de
microesferas) e analisado através do teste de ANCOVA ajustado para índice de massa corporal, idade gestacional e idade
materna.

• Para estimar a diferença entre os grupos utilizou-se a razão das médias (RM) e o intervalo de confiança (IC) de 95%.
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• Níveis de Endocan-1 no plasma materno em pacientes com PE foram 49% maiores em comparação com os níveis das
gestantes-controles (RM=1,49; 95% CI: 1,19 – 1,85, p=0,001)

• Níveis de PlGF foram 62% menores nas pacientes com PE (RM=0,38, 95% CI: 0,15–0,95 p=0,041), quando excluídas
gestantes com PE sobreposta e síndrome HELLP.

• Foi observada uma forte correlação negativa entre os níveis de Endocan-1 e de PlGF no grande grupo (r=-0,605; p<0,001);
assim como, quando analisado apenas as pacientes com PE (r= -0,545; p<0,001).

• Os níveis plasmáticos de Endocan-1 em pacientes com PE estão elevados, correlacionando-se inversamente com os níveis
de PlGF.

• Sugere-se relação com hipoxemia e restrição de crescimento placentário, observados pela diminuição de PlGF.

• Assim, torna-se importante avaliar concomitantemente moléculas angiogênicas e pró-inflamatórias em pacientes com PE
para melhor compreensão da fisiopatologia da doença.

• Nesse caso, ambas as moléculas são fortes concorrentes a biomarcadores de PE.
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