
 

 

 

 

ALTERAÇÕES DE COMPONENTES IMUNES PRESENTES NO COLOSTRO DE MÃES 

COM DIABETES MELLITUS GESTACIONAL 

Introdução: O leite materno é considerado um alimento completo para o bebê. Até 7 dias 

pós-parto é conhecido como colostro, rico em compostos imunológicos, responsável por 

fornecer nutrição e garantir a proteção imune. Entretanto, alguns fatores maternos como a 

Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) podem alterar a concentração de biomarcadores 

imunológicos presentes no colostro, além de afetar o desenvolvimento do sistema imune 

dos bebês. Objetivo: Avaliar se a ocorrência de DMG modifica a concentração de 

componentes imunes presentes no leite colostro. Métodos: Estudo transversal, realizado 

com dois grupos de puérperas: 1) que apresentaram gestação de risco habitual e 2) 

diagnosticadas com DMG. Foram coletados dados socioeconômicos, de saúde e 

antropométricos, além da extração do leite colostro (LC) para análise da concentração das 

citocinas e quimiocinas. O processamento do LC foi composto pelos procedimentos: 

centrifugação, descarte do conteúdo creme na parte superior, retirada do sobrenadante e 

armazenamento em freezer -80ºC. Utilizou-se okitda Bio-RadLaboratories (Bio-Plex® Pro 

Human Cytokine Standard) para a detecção e quantificação de citocinas e quimiocinas no 

LC. Posteriormente foi realizada a leitura de fluorescência no equipamento Luminex 

(BioPlex 200, Bio-Rad). O painel de citocinas e quimiocinas detectadas pelo kit foi de: 

eotaxin, IL-1ra, IL-1β, IL-2, IL-4, Il-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12, IL-13, IL-15, IL-17, 

IP-10, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, RANTES, TNF-α, IFN-γ. As concentrações destes 

componentes foram calculados de acordo com a curva padrão de forma individual. Foi 

realizado o teste Kolmogorov-Smirnov para avaliar a normalidade das variáveis, cálculos 

de frequências e os testes qui-quadrado, t Student e Mann-Whitney. Foi utilizado nível de 

significância de 5% para todas as análises. O projeto foi previamente aprovado pelo Comitê 

de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (CAAE número 

86818118.0.0000.5149) e todas as participantes assinaram um termo de consentimento 

livre e esclarecido. Resultados: A amostra foi composta de 25 mulheres, sendo 56% de 

risco habitual e 44% com DMG. Dentre os biomarcadores anti-inflamatórios avaliados, o IL-

10 foi maior no grupo DMG (p=0,03), enquanto o IL-1ra foi maior no grupo de risco habitual 

(p=0,01). Já entre os biomarcadores inflamatórios, o grupo DMG apresentou uma maior 

concentração de IFN-(p=0,04), IL-6 (p=0,01) e IL-15 (p=0,01) quando comparado as 

mulheres com risco habitual. Conclusão: Os achados sugerem que há mudanças nas 



 

 

 

 

concentrações dos compostos, sugerindo que no grupo DMG há um aumento predominante 

de biomarcadores inflamatórios, já que a doença é caracterizada por um estado de 

inflamação sistêmica de baixo grau e desregulação do sistema imune. Nessa perspectiva, 

os dados obtidos suportam a ideia de que a DMG leva a alterações imunes no colostro, 

entretanto, mesmo com a comorbidade, o leite materno ainda é considerado como a melhor 

fonte alimentar para o bebê. 
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