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RESUMO 
 

Salomão RG. Ingestão alimentar, homocisteína e proteoma plasmático no lúpus 

eritematoso sistêmico juvenil [tese]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto; 2016. 103f. 

 

Lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença multisistêmica crônica e 

autoimune de etiologia desconhecida. O LES é considerado um fator de risco 

independente para eventos cardiovasculares em qualquer faixa etária. A coexistência de 

fatores de risco tradicionais e não tradicionais (alto nível plasmático de homocisteína) 

são as causas para o risco do desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV) em 

portadores de LES. A hiperhomocisteinemia é considerada um fator de risco 

independente para DCV e cerebrovasculares e tem como causas fatores nutricionais, 

genéticos e fisiológicos. Proteína C reativa de alta sensibilidade (hs-PCR), fator de 

necrose tumoral-α (TNF- α), interferon α, MCP-1 (Monocyte Chemoattractant Protein-

1) e leptina tem sido descritos como importantes biomarcadores para DCV.  Por outro 

lado, adiponectina e grelina tem sido retratadas como potentes protetores contra o 

desenvolvimento da aterosclerose. Parâmetros antropométricos aumentados também 

podem estar associados ao risco de DCV como aumento da espessura da camada íntima 

da carótida.  O processo de inflamação crônica existente no LES está diretamente 

associado a alterações no perfil lipídico e no metabolismo de lipoproteínas. Análises em 

larga escala dos perfis de expressão de proteínas estão se tornando uma importante 

ferramenta na investigação de várias patologias associadas a resposta autoimune. 

Objetivos: Descrever e comparar medidas antropométricas, ingestão alimentar e 

proteoma plasmático em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico juvenil (LESJ) e 

controles saudáveis. Comparar metabólitos e antropometria entre dois clusters 

metabólicos de pacientes com LESJ (Lúpus Melhor Perfil Metabólico – LMPM e Lúpus 

Pior Perfil Metabólico – LPPM) e um cluster com controles saudáveis (Controle Melhor 

Perfil Metabólico) e, também, em dois clusters de pacientes com LESJ definidos pela 

dose diária de corticoide administrada. Métodos: Foram recrutadas 19 adolescentes 

portadoras de LESJ e 39 controles saudáveis. Foram mensurados índice de massa 

corporal (IMC), peso, estatura, circunferência da cintura (CC), ingestão alimentar 

(Recordatório de 24 horas), SLEDAI (Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity 

Index), SLICC (Systemic Lupus International Collaborating Clinics/American College 

of Rheumatology Damage Index), níveis plasmáticos de homocisteína, vitamina B12, 
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folato, TNF-α, hs-PCR, MCP-1, adiponectina, leptina, grelina, perfil lipídico e 

proteoma plasmático pela técnica Shotgun proteomics com Isobaric Tag for Relative 

and Absolute Quantitation. Os grupos foram comparados por ANCOVA. k-cluster foi 

usado para separar LESJ e controles em dois clusters extremos de melhor e pior perfil 

metabólico de acordo com os níveis plasmáticos de homocisteína, TNF-α, hsPCR e 

folato para a análise da proteômica. Resultados: Pacientes com LESJ apresentaram 

maior IMC, CC, homocisteína, triglicérides, TNF-α, hsPCR e menor folato plasmático 

quando comparados ao grupo controle. Foram encontradas 10 proteínas com expressão 

significativamente diferente entre os clusters: Cluster Lúpus Melhor Perfil Metabólico 

(LMPM), Cluster Lúpus Pior Perfil Metabólico (LPPM) e Cluster Controle Melhor 

Perfil Metabólico (CMPM) (α -2-macroglobulina, α -1-antitripsina, apoliproteína AI, 

apoliproteína E, ceruloplasmina, complemento C3, fibrinogênio de cadeia α, 

haptoglobina, hemopexina e sorotransferrina). Oito proteínas foram mais expressas no 

LMPM e menos expressas no LPPM comparados com CMPM. As proteínas menos 

expressas no LPPM foram negativamente correlacionadas com maior risco para DCV. 

Conclusão: O presente estudo mostrou que as adolescentes com LESJ apresentaram 

maior IMC, circunferência da cintura, concentrações séricas de homocisteína, 

triglicérides, TNF-α, hs-PCR e, menor estatura e concentração de folato sérico quando 

comparadas com adolescentes saudáveis. Além disso, o cluster LPPM apresentou uma 

expressão diminuída das proteínas apolipoproteína AI, apolipoproteína E, alfa-2-

macroglobulina, alfa-1-antitripsina, ceruloplasmina, complemento C3, hemopexina e 

sorotransferrina quando comparado aos clusters CMPM e LMPM. Sendo assim, é 

possível concluir que o presente estudo sinaliza possíveis complicações 

cardiovasculares futuras em pacientes com LESJ e, sugerem a necessidade de novos 

estudos, a fim de elucidar a interação do estado nutricional e das proteínas encontradas 

pela proteômica no contexto de sistemas biológicos em pacientes com LESJ. 

 

 

Palavras-chave: Lúpus eritematoso sistêmico Juvenil. Homocisteína. Proteoma 

plasmático. Ingestão alimentar. 
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ABSTRACT 
Salomão RG. Food intake, homocysteine and plasma proteomic in childhood-onset 

systemic lupus erythematosus [tese]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto; 2016. 103f. 

 

Systemic lupus erythematosus (SLE) is a, autoimmune, chronic and 

inflammatory disease of unknown etiology. SLE is considered an independent risk 

factor for cardiovascular diseases at any age. Reasons for the increased risk of CVD in 

SLE include the co-existence of traditional cardiac risk factors and nontraditional risk 

factors such as high concentrations of homocysteine. Elevated homocysteine (Hcy) 

levels is considered an independent risk factor for CVD. Hiperhomocysteine can 

indicate undernourishment due to a lack of vitamins or genetic alterations.  

Inflammatory biomarkers have been consistently associated with the presence of CVD 

in multiple studies from different populations, including SLE, such as high-sensitivity 

C-reactive protein (hs-CRP), tumor necrosis factor – α (TNF – α), type I interferon 

(IFN), monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) and leptin. On the other hand, 

some cytokines and hormones are related to atherosclerosis prevention, such as 

adiponectin and ghrelin. The existing chronic inflammation process in SLE is directly 

associated with changes in lipid and lipoprotein metabolism. Some comprehensive 

studies have been conducted at multiple biological levels including DNA (or genomics), 

mRNA (or transcriptomics), protein (or proteomics) and metabolites (or metabolomics). 

The ‘omics’ platforms allow us to re-examine SLE at a greater degree of molecular 

resolution. Objectives: To describe and compare anthropometric measurements, food 

intake, metabolites and plasma proteomic analysis in child-hood onset systemic lupus 

erythematosus (c-SLE) and healthy controls. To compare metabolites and 

anthropometric parameters between two clusters with c-SLE (lupus cluster with the best 

- LCBMP and the worst metabolic profile - LCWMP) and one cluster with controls 

(healthy cluster with the best metabolic profile - HCBMP) and to compare metabolites 

and anthropometric parameters between two clusters of c-SLE patients defined by daily 

corticosteroid doses intake. Methods:  19 c-SLE and 39 healthy volunteers were 

recruited. We evaluated BMI, weight, height, waist circumference, food intake through 

a 24-hours recalls, SLEDAI (Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index), 

SLICC (Systemic Lupus International Collaborating Clinics/American College of 

Rheumatology Damage Index), SLICC, serum levels of homocysteine, vitamin B12, 
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folate, TNF-α, hs-C reactive protein, monocyte chemoattractant protein-1, adiponectin, 

leptin, ghrelin, lipid profile and plasma proteomic by Shotgun proteomics with Isobaric 

Tag for Relative and Absolute Quantitation. The groups were compared by ANCOVA. 

k-cluster were used to separate SLE and control groups into two different clusters with 

the best and the worst metabolic profile according to homocysteine, TNF-α, hsCRP and 

folate plasma levels for  proteomic assessment. Results: SLE patients presented higher 

BMI, WC, homocysteine, triglycerides, TNF-α, hsCRP levels and lower plasma folate 

when compared to controls.  We found 10 proteins with significantly different 

expression between healthy cluster with the best metabolic profile (HCBMP) and lupus 

cluster with the best (LCBMP) and the worst metabolic profile (LCWMP) (alpha-2-

macroglobulin; alpha-1-antitripsin, apoliprotein AI, apoliprotein E, ceruloplasmin, 

complement C3, fibrinogen α chain, haptoglobin, hemopexin and serum transferrin). 

Eight proteins were higher expressed in LCBMP and lower expressed in LCWMP 

compared with HCBMP. Proteins less expressed in LCWMP were negatively correlated 

with a higher risk for cardiovascular disease. Conclusion: Our results described some 

previously cardiovascular risk factors in c-SLE patients and possible associations 

between nutritional status and cardiovascular disease risk factors. Proteomic results 

showed acute phase proteins and pro-inflammatory proteins more expressed in c-SLE 

patients compared to controls. These results might allow us to treat c-SLE with 

personalized diets to avoid cardiovascular complications in future. The small sample 

size and the cross-sectional design were the limitations of the study, but it is a rare 

disease in the pediatric field and, despite this fact, the present study was able to 

characterize two distinct nutritional and metabolic groups with uncommon proteins 

expressed. These results deserve further investigations to better elucidate the whole of 

these proteins in the context of systems biology interactions in SLE pediatric patients. 

 

Keywords: Child-hood onset Systemic Lupus Erythematosus; Homocysteine; 

Proteomic; Food Intake. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença multisistêmica crônica e 

autoimune de etiologia desconhecida. A patogênese do LES é multifatorial e está 

relacionada com a combinação de fatores genéticos e ambientais, os quais provocam 

danos irreversíveis no sistema imunológico. LES é caracterizado pela produção de auto 

anticorpos e formação de imuno complexos que levam a diversas manifestações clínicas 

e afetam diferentes órgãos e tecidos de maneiras diferentes em cada paciente (1–4). 

Aproximadamente 20% dos pacientes com LES desenvolvem a patologia antes dos 16 

anos o que pode levar a um maior número de órgãos afetados e a rápida progressão dos 

danos estruturais quando comparado aos adultos (5,6). Sabe-se que no LES há uma 

mortalidade bimodal; a precoce, atribuída a complicações de glomerulonefrite, lúpus 

neuropsiquiátrico e infecções enquanto que a tardia é usualmente atribuída a eventos 

cardíacos e cerebrovasculares (7). 

O lúpus eritematoso sistêmico juvenil (LESJ) é considerado um fator de risco 

independente para eventos cardiovasculares. Desde o início da década de 70, observa-se 

que os pacientes com LES têm maior risco (4 a 10 vezes maior) de desenvolver 

aterosclerose precocemente quando comparados com a população em geral (8). O 

aumento do risco de doenças cardiovasculares (DCV) é descrito tanto em adultos quanto 

em crianças com doenças reumáticas (6,9) e, a aterosclerose, é a principal causa de 

morbidade e mortalidade em pacientes com LES especialmente em países 

subdesenvolvidos (10). 

As razões para o aumento do risco de DCV em pacientes lúpicos incluem a 

coexistência de fatores de risco tradicionais como diabetes, hipertensão, 

hipercolesterolemia, altas concentrações de lipoproteína de baixa densidade oxidada 

(LDL) e a presença de síndrome metabólica (caracterizada pela elevada pressão 

sanguínea, obesidade central, dislipidemia e intolerância a glicose), e fatores de risco 

não tradicionais como idade avançada no diagnóstico, maior duração da doença, maior 

pontuação do índice de gravidade da doença, maior duração da terapia com esteróides e 

altos níveis plasmáticos de homocisteína (7,8,11–15). As crianças e adolescentes com 

LESJ ficam por mais tempo expostos aos fatores de risco, por isso o risco de 

desenvolverem DCV precocemente é maior que o de adultos (16). 
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O estudo de Sozeri et al. (2013) (17), mostrou que pacientes pediátricos com 

LESJ apresentavam maior velocidade de pulso da carótida femoral, maior espessura da 

carótida e maior massa do ventrículo esquerdo comparados a controles saudáveis 

pareados para sexo e idade. Yiu et al. (2011) (18) avaliaram a prevalência de 

calcificação da válvula aórtica (CVA) e calcificação da válvula mitral (CVM) em 

pacientes adultos com artrite reumatóide (AR) e LES comparados a um grupo saudável 

pareado para sexo e idade. Os autores concluíram que no grupo estudo (AR e LES) a 

prevalência foi significativamente maior de CVA (21,8% p<0,01) e CVM (19,1%, p< 

0,01)  quando comparado ao controle (18).  

Homocisteína (Hcy) é um aminoácido sulfurado, metabólito intermediário do 

ciclo da metionina, considerado fator de risco independente para doenças 

cardiovasculares. Como metabólito intermediário, a Hcy pode seguir duas vias, a de 

remetilação e a via da transsulfuração. Na via de remetilação a Hcy recebe um 

grupamento metil da enzima 5,10-metilenotetrahidrofolato redutase (MTHFR) a qual é 

dependente de vitamina B-12 como cofator. Na via de transsulfuração a Hcy produz 

cisteína, tendo a vitamina B6 como cofator (Figura 1) (19).  

 

Fonte: Bydlowski (1998) (20). 

 

Figura 1- Ciclo metabólico da Homocisteína 
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A hiperhomocisteinemia é considerada um fator de risco independente para 

DCV e cerebrovasculares e tem como causas fatores nutricionais, genéticos e 

fisiológicos (19). A deficiência de uma ou mais vitaminas presentes no metabolismo da 

Hcy pode levar ao seu aumento no plasma, indicando má nutrição (21). Do Prado et al. 

(2006) (22) encontraram homocisteína plasmática elevada em 46,9% dos pacientes 

pediátricos com LESJ em relação ao controle saudável. Martínez-Berriotxoa et al. 

(2003) (23), concluíram que as concentrações plasmáticas de homocisteína eram 

significativamente maiores nos pacientes adultos com LES em comparação com 

controles saudáveis (10,54mol/L vs 8,49mol/L, p<0,001, respectivamente).  

Recentemente, disfunção endotelial tem sido identificada como uma 

anormalidade precoce na doença cardiovascular aterosclerótica. Acredita-se que o 

evento inicial na formação do ateroma é a lesão de células endoteliais. A reparação do 

dano vascular é mediada por células progenitoras endoteliais (EPCs) derivadas da 

medula óssea e por células angiogênicas mielomonocíticas (MCACs). O interferon alfa 

induz a apoptose das EPCs e MCACs (24).  Nos pacientes com lúpus os níveis de 

interferon correlacionam-se com a gravidade e atividade da doença, e pode ser a 

primeira citocina mediadora da aceleração da aterosclerose em pacientes com LESJ 

(25,26).  

A proteína C reativa de alta sensibilidade (hs-PCR) e o fator de necrose tumoral-

α (TNF- α) tem sido descritos como importantes biomarcadores para DCV.  Estudos 

sugerem que o TNF- α apresenta um importante papel na alteração do perfil lipídico em 

pacientes com lúpus (27–29). 

Além das citocinas inflamatórias citadas acima, os pacientes com LES 

apresentam anormalidades nos parâmetros que não são rotineiramente mensurados na 

prática clínica como, por exemplo, a proteína MCP-1 (Monocyte Chemoattractant 

Protein-1), que é uma citocina que recruta monócitos em células da camada 

subendotelial em lesões ateroscleróticas (30). Marks et al. (2010) (38) avaliaram a 

concentração plasmática de MCP-1, de crianças e adolescentes portadores de lúpus com 

e sem nefrite lúpica (NL) e compararam com os níveis de adolescentes e adultos 

saudáveis. Observou-se que não houve diferença significativa de MCP-1 plasmático 

entre os pacientes com lúpus e o controle, porém, os níveis de MCP-1 plasmáticos 

estavam mais elevados nas crianças em relação aos adultos controles (p<0,04). Os 

autores afirmam que o MCP-1 pode ter um importante papel na etiopatogenia do LES e 

NL e poderia ser utilizado como um potente biomarcador de atividade da doença (31).  
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O tecido adiposo secreta uma variedade de citocinas com funções 

autócrinas/parácrinas e endócrinas que influenciam o peso corporal e o metabolismo de 

glicose e lipídeos. Essas citocinas, que incluem a leptina, a adiponectina, a interleucina 

– 6 (IL-6), o TNF-  e a resistina são coletivamente conhecidas como adipocitocinas ou 

adipocinas. Leptina e adiponectina são as duas principais adipocinas secretadas pelo 

tecido adiposo (32). A leptina atua no sistema imune como uma citocina pró-

inflamatória por promover a proliferação e ativação dos linfócitos T contribuindo para a 

inflamação sistêmica em doenças reumáticas autoimunes, entre elas o LES. Estudos 

com animais demonstram que a deficiência de leptina está associada ao aumento da 

susceptibilidade à infecção e a redução da inflamação (33). Estudos em adultos com 

LES relatam altos níveis séricos de leptina (33–36).  

Em contrapartida a adiponectina e, um hormônio secretado pelo estômago, a 

grelina, apresentam um papel benéfico contra o desenvolvimento de DCV. A 

adiponectina atua principalmente nos músculos esqueléticos e no fígado aumentando a 

sensibilidade à insulina. Tem sido sugerido que a adiponectina seja um potente protetor 

no desenvolvimento da aterosclerose por inibir a produção de citocinas pró-

inflamatórias e gerar macrófagos resistentes ao estímulo pró-inflamatório (32,37). A 

grelina atua como hormônio estimulador do apetite e tem um importante papel na 

regulação da secreção de insulina, possui ação benéfica nos eventos cardiovasculares 

por diminuir a calcificação vascular e inibir a produção de citocinas de células 

endoteliais (38,39).  

Obesidade e subnutrição, especialmente a deficiência de micronutrientes, são 

geralmente descritos em pacientes com LES e podem estar envolvidos no processo 

inflamatório da doença. Porém pouco se sabe a respeito da fisiopatologia dessas 

alterações nutricionais e seu impacto na patogênese do LES (40,41). A obesidade é um 

fator de risco adicional para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e está 

correlacionada com a diminuição da qualidade de vida, podendo levar a limitações 

funcionais, dores, fadiga, diabetes mellitus, entre outros e, parece ser frequente em 

pacientes com LES (42). Altos valores de índice de massa corporal (IMC) estão 

associados com o aumento de fatores adversos para DCV como a PCR e o fibrinogênio 

(43). Da mesma maneira, Sazliyana et al. (2011) (44) demonstraram que altos valores de 

circunferência da cintura foram preditores independentes do aumento da espessura da 

camada íntima da carótida em adultos com lúpus. 
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O processo de inflamação crônico existente no LES está diretamente associado a 

alterações no perfil lipídico e no metabolismo de lipoproteínas. Além disso, existem 

evidências de que algumas drogas utilizadas no tratamento do LES podem levar ao 

desenvolvimento de fatores de risco adversos para doenças cardiovasculares como, 

aumento da pressão arterial e concentração sérica de lipídeos. Por exemplo, os 

corticosteroides estão relacionados com a indução de dislipidemia, intolerância à glicose 

e hipertensão arterial por aumentar a resistência vascular sistêmica, o volume 

extracelular e a contração cardíaca (45,46).  

Nascif et al. (2007) avaliaram a função endotelial e os fatores de risco para 

aterosclerose em 35 adolescentes com LESJ e em 27 controles pareados para sexo e 

idade. Colesterol total e frações, triglicérides, creatinina, glicemia de jejum, anticorpos 

anticardiolipina e homocisteína plasmática, bem como a dose de corticóide oral 

acumulada foram considerados para se estabelecer os fatores de risco para aterosclerose. 

Não houve diferença estatística entre os dois grupos em relação à função endotelial. Os 

pacientes tinham maiores concentrações de colesterol total (p = 0.02), VLDL (p= 0.01), 

triglicérides (p = 0.01), e homocisteína (p< 0.001) comparados aos controles. Sessenta e 

oito por cento dos pacientes apresentaram hiperhomocisteinemia, embora eles não 

tenham encontrado nenhuma correlação entre esses valores e a dilatação de fluxo (47).  

Até o momento, nenhum fator ou grupo de fatores de risco tem sido forte o 

suficiente para predizer quais pacientes terão eventos cardiovasculares ateroscleróticos 

(8,11). Daviglus et al. (2004) (12) sugerem que mulheres jovens saudáveis apresentam 

perfil favorável para um menor risco de mortalidade por DCV, mas o acúmulo de 

fatores de risco aumenta a mortalidade. Portanto, mulheres jovens com LESJ são 

particularmente mais vulneráveis ao diagnóstico subestimado e ao tratamento 

inadequado. No entanto, o desenvolvimento de novos biomarcadores de laboratório 

associados aos fatores de risco cardiovasculares, além de novas técnicas de imagem, 

tem ajudado a melhorar prognósticos para pacientes com LES. Convencionalmente, o 

estudo da resposta autoimune tem sido realizado através da análise da presença ou não 

de anticorpos individuais em fluidos biológicos.  

Análises em larga escala dos perfis de expressão de proteínas estão se tornando 

uma importante ferramenta na investigação de várias patologias associadas a resposta 

autoimune. Compreender os complexos processos bioquímicos que ocorrem dentro dos 

organismos vivos requer não apenas elucidação das entidades moleculares envolvidas 

nesse processo, mas também a sua distribuição espacial dentro do organismo em 
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qualquer momento do ciclo de desenvolvimento. Estudos que correlacionam a ingestão 

alimentar, a expressão de proteínas e metabólitos estão elucidando diversos mecanismos 

patológicos e auxiliando suas terapêuticas. 

As plataformas metodológicas “ômicas” permitem um estudo completo, em 

larga escala, de DNA (genômica), mRNA (transcriptômica), proteínas (proteômica) e 

metabólitos (metabolômica) (48). Atualmente, estes tipos de análises em larga escala 

são ferramentas importantes na investigação de diversas patologias e na nutrição 

molecular. A análise proteômica permite a identificação simultânea de diferentes auto-

anticorpos (proteínas) no soro de pacientes portadores de doenças auto-imunes e pode 

ser utilizada na identificação e caracterização de proteínas de tecidos e fluidos 

biológicos em modelos animais ou de pacientes portadores de LES e, essas proteínas, 

tem o potencial de serem biomarcadores específicos e relevantes para a saúde revelando 

precocemente indicadores para a evolução clínica do LES (49). A abordagem geral 

fornecida pela proteômica pode se correlacionar com uma variedade de fenótipos do 

paciente, como o regime terapêutico, a evolução da doença e a ingestão alimentar (50–

53).  

A abordagem shotgun para análise proteômica, associada à marcação química de 

peptídeos com tags isobáricas, permite tanto a identificação de proteínas como a 

quantificação da sua abundância por espectrometria de massas. Um kit disponível 

comercialmente e denominado iTRAQ® (Isobaric Tags for Relative and Absolute 

Quantitation), contém isóbaros que reagem com aminas primárias de peptídeos. É 

possível realizar a análise simultânea de até 8 amostras diferentes. Os peptídeos 

marcados de cada amostra são misturados, separados por cromatografia líquida 

bidimensional (troca iônica seguida de fase reversa) e analisados usando espectrometria 

de massas (MS e MS/MS). Devido à característica isobárica dos reagentes, o mesmo 

peptídeo proveniente de diferentes amostras é identificado como um único pico no 

espectro MS. Após dissociação induzida por colisão, os peptídeos marcados com os 

diferentes iTRAQs são fragmentados liberando o íon repórter (cuja razão m/z é 

conhecida: 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ou 121) e os íons das séries b e y, entre 

outros fragmentos. A área do pico do íon repórter é utilizada para avaliar a abundância 

relativa do peptídeo e, consequentemente, da proteína da qual ele é derivado (54,55).  

Diante do exposto, a técnica da proteômica identifica combinações de proteínas que 

servirão como guia para tratamento de grupos com diferentes respostas metabólicas e 

estado nutricional (56). 
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2. JUSTIFICATIVA 
 

O presente estudo se justifica devido à importância em se descrever grupos 

metabólicos específicos (um grupo de fatores de risco para aterosclerose) e suas 

associações com dados da proteômica e do estado nutricional em pacientes com Lúpus 

Eritematoso Sistêmico Juvenil fornecendo, dessa forma, parâmetros mais precisos no 

regime terapêutico clínico e nutricional.   
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Comparar grupos de pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico Juvenil (LESJ) 

e controles saudáveis apresentando diferentes valores para o conjunto de fatores de risco 

(homocisteína, vitamina B12, folato, lipoproteínas, proteína C reativa de alta 

sensibilidade (hsPCR), MCP-1, interferon-α, TNF-α, leptina, adiponectina e grelina) 

com o perfil proteômico e de ingestão alimentar. 

 

3.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 

-Descrever a concentração sérica de um grupo de fatores de risco para aterosclerose 

(homocisteína, vitamina B12, folato, lipoproteínas, proteína C reativa de alta 

sensibilidade (hsPCR), MCP-1, interferon-α, TNF-α, leptina, adiponectina e grelina) em 

pacientes pediátricos femininos com LESJ comparando-os a um grupo controle 

saudável pareado para idade e estadiamento puberal. 

 

-Descrever medidas do estado nutricional (peso, estatura, circunferência da cintura e 

IMC) em pacientes pediátricos femininos com LESJ comparando-os a um grupo 

controle saudável pareado para idade e estadiamento puberal. 

 

-Descrever o perfil proteômico em diferentes clusters de pacientes pediátricos femininos 

com LESJ, que apresentem resultados semelhantes para todos os metabólitos descritos 

acima, comparando-os a um cluster com controles saudáveis pareado para idade e 

estadiamento puberal. 

 

-Comparar a concentração sérica de um grupo de fatores de risco para aterosclerose e 

medidas do estado nutricional em clusters de pacientes pediátricos femininos com LESJ 

definidos pela dose de corticoide ingerida. 
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4. METODOLOGIA E CASUÍSTICA 
 

4.1. MODELO DO ESTUDO 

 

 Estudo analítico, observacional, transversal de caso controle. Este é um estudo 

considerado analítico por comparar dois grupos, observacional por não fazer nenhuma 

interferência na realidade dos participantes, transversal por avaliar apenas um momento 

e de caso controle por analisar diferentes variáveis em um grupo portador de uma 

patologia e, para fins de comparação, um grupo saudável (57). 

 

4.2 SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

Foram recrutadas 19 adolescentes do sexo feminino com idade entre 10 a 18 

anos, 11 meses e 29 dias com diagnóstico de LESJ de acordo com os critérios do 

American College of Rheumatology (ACR) (58,59) que recebiam tratamento clínico no 

Ambulatório de Colagenoses Infantis do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, 

Departamento de Puericultura e Pediatria. Para o grupo controle, foram recrutadas 39 

(dois controles para um caso) adolescentes saudáveis pareadas para sexo, idade e 

estadiamento puberal que faziam atendimento de rotina pediátrica no serviço de 

Atenção Primária do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto – Vila Lobato. A amostra 

de pacientes com LESJ foi de conveniência mas, a amostra de pacientes saudáveis foi 

basea por Schlesselman e definida por alfa 0,05 e beta 10% (60).  

4.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

-Pacientes que cumprem pelo menos 4 dos 11 critérios para o diagnóstico de Lúpus 

Eritematoso Sistêmico; 

-Idade entre 10 e 18 anos; 

-Sexo feminino 

 

4.4 CRITÉRIOS DE NÃO INCLUSÃO 

 

-Pacientes cujos responsáveis não autorizaram a coleta de sangue; 
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-Pacientes com infecção; 

-Pacientes tabagistas; 

-Pacientes gestantes. 

 

4.5 APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E AUXÍLIO FINANCEIRO 

 

O estudo e o termo de consentimento, foram aprovados pelo Comitê de Ética do 

Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (USP), número do 

processo: 9946/2010. O projeto teve auxílio financeiro para o seu desenvolvimento da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP – 16141-7). 

 

4.6 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Primeiramente foram analisados os prontuários de todas as adolescentes 

portadoras de LESJ atendidas no ambulatório de Colagenoses Infantis do HCFMRP 

USP e de adolescentes saudáveis atendidas no serviço de Atenção Primária do Hospital 

das Clínicas de Ribeirão Preto – Vila Lobato para verificar quais se enquadravam nos 

critérios de inclusão do estudo. Aquelas que tinham o perfil requerido pelo estudo foram 

contatadas e, após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, foram 

coletados dados clínicos das portadoras de LESJ nos prontuários médicos e feitas 

ligações para a coleta de dois Recordatórios de 24 horas para todas as participantes. 

Todas as participantes estavam de jejum de 12 horas para coleta de amostras de 

sangue. As amostras foram centrifugadas por 15 min a 1500rpm a 4ºC para a extração 

de soro e plasma e depois foram estocadas a -80ºC até as análises laboratoriais. Após a 

coleta de sangue, as participantes seguiam para a etapa de avaliação nutricional 

(Recordatório de 24 horas - R24h) e antropometria) e avaliação clínica para a 

classificação do estadiamento puberal e aferição da pressão arterial. Os protocolos 

utilizados na coleta de dados para LESJ e controle seguem em ANEXOS A e B, 

respectivamente (Figura 2). 
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Figura 2- Delineamento do estudo 

 

 

4.7 CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Inicialmente as participantes e seus responsáveis tomavam ciência de todas as 

etapas do projeto e, se fosse de comum acordo, ambas assinavam o termo de 

consentimento livre e esclarecido (ANEXO C). 

 

4.8 COLETA DE SANGUE 

 

 Foram coletados 4 tubos de tampa roxa com K2EDTA de 4mL para a extração 

de plasma e buffy coat; 1 tubo amarelo com gel de 5mL e 2 tubos amarelos com gel de 

3,5mL para a extração de soro. A coleta de sangue foi realizada por flebotomistas 

treinados. Tal procedimento oferece risco mínimo (Categoria 2; 45 CFR 46.110) e é 

rotineiramente feito no Hospital das Clínicas da FMRP-USP e no serviço de Atenção 

Primária do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. 

 

4.9 AVALIAÇÃO CLÍNICA 

 

Para o grupo estudo, nutricionista e médico reumatologista pediatra, coletaram 

dados como critérios diagnósticos para o LESJ, comorbidades associadas ao LES (atual 
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ou prévia) e medicamentos utilizados desde o diagnóstico de LESJ até a última consulta 

antes da coleta de sangue (dose/dose acumulada, tempo de uso) nos prontuários dos 

pacientes na semana antecedente a coleta de dados. A avaliação clínica foi realizada por 

médicos pediatras reumatologistas através dos índices de danos cumulativos da doença 

– SLICC/ACR-DI (Systemic Lupus International Collaborating Clinics/American 

College of Rheumatology Damage Index) (61) e de atividade da doença – SLEDAI 

(Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index) (62) no dia da coleta de dados. 

Para ambos os grupos, o estadiamento puberal e a aferição da pressão arterial, foram 

realizados no ato da coleta por profissional devidamente treinado. 

4.10 AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 

 

A avaliação nutricional, medidas antropométricas e história alimentar, foi feita 

por uma nutricionista devidamente treinada. 

 

4.10.1 ANTROPOMETRIA 

 

O peso, a estatura e a circunferência da cintura foram aferidos após 12 horas de 

jejum logo após a coleta de sangue. 

 

4.10.1.1 PESO 

 

Os pacientes foram pesados descalços, em balança eletrônica da marca Plenna®
, 

sendo descontados os gramas correspondentes às roupas padronizadas para pesagem do 

hospital. Antes da aferição do peso de cada paciente, a balança foi previamente tarada e 

sua precisão verificada por meio da pesagem de um peso padronizado, conforme 

técnicas descritas por Heymsfield et al. (1994) (63). 

  

4.10.1.2 ESTATURA 

 

A estatura foi medida por meio de haste graduada fixada em superfície plana, 

tendo em sua extremidade um marcador adaptável ao alto da cabeça, conforme técnicas 

descritas por Heymsfield et al. (1994) (63). 
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4.10.1.3 ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) 

 

A partir das medidas de peso e altura, foi calculado o índice de massa corporal 

(IMC) ou de Quetelet (peso, em kg/altura2, em m) (64). 

 

4.10.1.4 CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA (CC) 

 

A medida foi avaliada com o paciente em pé, utilizando uma fita métrica 

inextensível com graduação máxima de 150 cm e mínima de 0,1 cm. Esta circunferência 

foi aferida aplicando a fita firmemente ao redor da cintura, ao nível da parte mais 

estreita do tronco, ou seja, na menor curvatura localizada entre a crista ilíaca e a última 

costela, a leitura será feita no momento da expiração, conforme técnicas descritas por 

Heyward et al. (1996) (65). 

 

4.10.2 RECORDATÓRIO DE 24 HORAS (R-24hs) 

 

Foram colhidos três Recordatórios de 24 horas de cada paciente, sendo dois por 

via telefônica (66), na semana antecedente a coleta de dados e um no dia da coleta. Para 

minimizar vieses inerentes ao instrumento, os Recordatórios colhidos via telefone foram 

checados por nutricionista treinada e, para evitar sub e/ou super relato foi utilizado um 

álbum fotográfico contendo figuras com diferentes tamanhos de porções (pequeno, 

médio e grande) em todos os recordatórios aplicados como conferência no dia da coleta 

de dados (67) . Esses R-24hs foram calculados por um software especialmente 

desenvolvido para analisar a ingestão dietética da população brasileira (Dietwin® 

versão 1997-2002) com foco em energia, folato, vitamina B12 e piridoxina (vitamina 

B6). O programa tem valores nutricionais de tabelas brasileiras, de análises da 

composição de alimentos fornecida pelos fabricantes e, para alimentos não disponíveis 

no banco de dados, a tabela do USDA, 2003 (the United States Department of 

Agriculture Agriculture) foi acrescentada no programa. Após o cálculo pelo Dietwin®, 

os resultados foram analisados pelo método Multiple Source Method (MSM), para 

permitir a estimativa do consumo dietético habitual utilizando recordatório de 24 horas 

e remover a variabilidade intrapessoal (68).  
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A variância intrapessoal de cada grupo de alimento foi removida por meio de 

técnicas de modelagem estatística incorporadas ao software MSM proposta pela 

European Prospective Investigation into Cander and Nutrition (EPIC). Este software 

foi desenvolvido para estimar a ingestão habitual de nutriente e alimentos de indivíduos 

e grupos populacionais com base nos dados provenientes de dois ou mais inquéritos 

alimentares de curto prazo (como o R24horas), coletados em cada indivíduo da amostra 

(69). O MSM calcula primeiro a ingestão dietética de indivíduos e então constrói a 

distribuição populacional baseada nos dados individuais (69,70). O processo 

compreende três etapas com base em, pelo menos, duas medições feitas em curto prazo. 

A inserção dos dados de ingestão de alimentos no computador foi efetuada duas 

vezes, para garantir a correta digitação. Antes da entrada dos dados, todas as 

informações foram revisadas para a identificação de possíveis erros na descrição dos 

alimentos ou preparações consumidos, bem como no tamanho e na quantidade das 

porções. 

 

4.11 ANÁLISES LABORATORIAIS 

 

4.11.1 HOMOCISTEÍNA 

 

Os níveis plasmáticos de homocisteína foram avaliados em imunoensaio pela 

técnica do IMMULITE 1000, usando reagentes e anticorpos. A determinação da 

homocisteína implicou em uma etapa preliminar de tratamento manual da amostra. A 

homocisteína plasmática é liberada de suas proteínas ligantes e convertida a S-adenosil-

homocisteína (SAH) por uma incubação de 30 min a 37ºC na presença de S-adenosil-L-

homocisteína hidrolase e DTT. A amostra tratada e a fosfatase alcalina marcada com 

anticorpo anti-SAH foram introduzidos simultaneamente em uma unidade teste 

contendo uma esfera de poliestireno revestida com SAH. Durante 30 minutos de 

incubação, a SAH contida na amostra do paciente concorre com a SAH-imobilizada 

pela ligação com a fosfatase alcalina conjugada com anticorpo anti-SAH. A enzima 

conjugada não ligada foi removida por lavagem em centrífuga. O substrato (dioxi-etano) 

foi adicionado, e o procedimento continuou como descrito pelo imunoensaio típico no 

Manual do Operador. Valores entre 6 a 12µmol/L foram adotados como referência para 

níveis de homocisteína (71).  
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4.11.2 VITAMINA B12 E FOLATO 

 

A dosagem da concentração de vitamina B12 sérica foi feita em imunoensaio 

competitivo de fase sólida com enzimas quimicoluminosas pela técnica do 

IMMULITE 1000. Essa dosagem requer uma etapa preliminar de desnaturação pelo 

calor para que a vitamina B12 presente no soro do paciente se liberte das proteínas de 

transporte por incubação à 100ºC na presença de dithiothreitol e cianeto de potássio. 

Após a desnaturação as amostras seguiram dois ciclos de 30 minutos para a adição dos 

reagentes dentro da unidade teste, a qual continha uma pérola de poliestireno revestida 

com análogo de vitamina B12. Foi adotado o intervalo de 128pmol/L a 648pmol/L de 

acordo com o manual do fabricante. 

A concentração de folato sérico foi dosada com imunoensaio competitivo de fase 

líquida marcado com uma proteína quimioluminescente imobilizada in situ com um 

sistema de detecção anti-ligante pela técnica do IMMULITE 1000. A amostra foi pré-

preparada também em fervura à 100ºC para a liberação do folato sérico das proteínas de 

transporte. Após a etapa preliminar, a amostra e os reagentes presentes no kit, foram 

introduzidos em uma unidade teste a qual continha uma esfera de poliestireno revestida 

com anticorpo monoclonal de murino específico para a proteína ligante de ácido fólico e 

foram incubados por 30 minutos à 37ºC com agitação intermitente. Durante esse tempo, 

o ácido fólico marcado com ligante para uma quantidade limitada de proteína de ligação 

do ácido fólico foi capturada pelo anticorpo na esfera. O análogo não ligado é então 

removido por lavagem em centrífuga. Foi adotado o intervalo de 3ng/mL a 17ng/mL de 

acordo com o manual do fabricante. 

 

4.11.3 PERFIL LIPÍDICO 

 

A I Diretriz de prevenção da aterosclerose na infância e adolescência 

preconizada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia desde 2005 foi utilizada para 

definir perfis lipídicos anormais nas crianças e adolescentes participantes do estudo. 

Hipercolesterolemia foi definida quando os níveis de colesterol de jejum >170mg/dl e 

para lipoproteína de baixa densidade, níveis ≥130mg/dl. Hipertrigliceridemia foi 

considerada quando os valores foram ≥130mg/dl. Hiperlipidemia foi definida quando 
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com níveis de triglicérides sérico eram ≥130mg/dl e/ou colesterol sérico >170mg/dl 

(72). 

 O colesterol total e os triglicérides foram analisados através do método de 

determinação enzimática (esterase/oxidase e oxidase/peroxidase, respectivamente) 

(Wiener Lab®), a lipoproteína de baixa densidade (LDL) e a lipoproteína de alta 

densidade (HDL) foram dosadas por método de precipitação colorimétrico (Wiener 

Lab®). Esses ensaios foram realizados por laboratórios do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, como parte de rotina clínica.  

 

4.11.4 PROTEÍNA C REATIVA (PCR) 

 

A PCR do soro dos participantes do estudo foi dosada com um kit de elevada 

sensibilidade em ensaio quantitativo, imunométrico quimioluminescente em fases sólida 

e líquida, no analisador IMMULITE 1000. A fase sólida, a pérola, é revestida com um 

anti-ligante de PCR e a fase líquida consiste de um anticorpo monoclonal murino anti-

PCR marcado com ligante e uma fosfatase alcalina. As amostras dos pacientes, 

previamente diluídas, foram incubadas junto com o reagente e a pérola por 30 minutos. 

Durante este período, a PCR da amostra forma um complexo tipo sanduíche com o anti- 

ligante da pérola e o anticorpo monoclonal murino anti-PCR do reagente. A amostra do 

paciente não ligada e o conjugado enzimático foram removidos por uma lavagem com 

centrifugação. Desta forma, o substrato quimioluminescente é adicionado à unidade 

teste e o sinal gerado é proporcional à enzima ligada. Valores inferiores a 3mg/L foram 

adotados como referência, conforme manual do fabricante. 

 

4.11.5 MONOCYTE CHEMOATTRACTANT PROTEIN-1 (MCP-1) 

 

O marcador inflamatório MCP-1 do soro dos participantes do estudo foi 

mensurado em ensaio de ligação enzima – anticorpo em aparelho de ELISA com leitura 

de 450nm de acordo com dados do fabricante (ELISA Kit, RayBiotech, Human MCP-

1). Foram adotados valores de referência no intervalo de confiança de 32,7 – 146,6ng/L, 

conforme dados da literatura científica (73). 
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4.11.6 INTERFERON-ALFA (IFN-α) 

 

O marcador inflamatório IFN-α do soro dos participantes do estudo foi 

mensurado em ensaio de ligação enzima – anticorpo, em aparelho de ELISA, com 

leitura de 450nm, de acordo com dados do fabricante. Foram adotados valores de 

referência no intervalo de confiança de 12,5pg/mL a 500pg/mL, conforme dados da 

sensibilidade do kit. 

 

4.11.7 FATOR DE NECROSE TUMORAL – α (TNF – α) 

 

 O teste do fator de necrose tumoral – α no soro dos participantes do estudo foi 

realizado em ensaio imunométrico em fase sólida quimioluminescente para a dosagem 

no analisador IMMULITE 1000, com um ciclo de 60 minutos de incubação. Como 

valor de referência foi adotado valores inferiores a 8,1pg/mL, conforme dados do 

manual do fabricante. 

 

4.11.8 LEPTINA 

 

Os ensaios para medir a leptina foram feitos de acordo com as instruções 

determinadas pelo fabricante com o soro dos pacientes e dos controles (ELISA Kit, 

Millipore, Human Leptin®). A absorbância foi medida a 450nm com um leitor de placa 

ELISA (Versamax ROM v3.13). A concentração foi determinada usando programa de 

computador SoftMax Pro 4.3. Os ensaios foram feitos com sensibilidade de 0.78 - 

100ng/ml. Como valores de referência, foram adotados os intervalos de confiança de 

1,7ng/mL – 100,6ng/mL e 0 – 43,8ng/mL para os indivíduos com LES e os controles 

saudáveis, respectivamente, conforme dados da literatura científica (74). 

 

4.11.9 ADIPONECTINA 

 

Ensaios por ELISA também foram realizados para dosar adiponectina, de acordo 

com o método deterimnado pelo fabricante (ELISA Kit, Millipore, Human 

Adiponectin®). As amostras do soro dos participantes do estudo foram pré-diluídas a 

1:500 antes de serem adicionadas na placa de ELISA. A leitura da absorbância foi 



   

 

28 

 

medida a 450nm com um leitor de placa ELISA (Versamax ROM v3.13). A 

concentração foi determinada pelo software SoftMax Pro 4.3. O ensaio tem a 

sensibilidade de 0,2ng/mL. Como valores de referência, foram adotados os intervalos de 

confiança de 2,2µg/mL – 43,1µg/mL e 3,9 - 46µg/mL para os indivíduos com LES e os 

controles saudáveis, respectivamente, conforme dados da literatura científica (74). 

 

4.11.10 GRELINA 

 

Essa citocina foi dosada em ensaio por ELISA, de acordo com o método 

determinado pelo fabricante (ELISA Kit, Millipore, Human Ghrelin). A leitura da 

absorbância foi medida a 450nm com um leitor de placa ELISA (Versamax ROM 

v3.13). A concentração foi determinada pelo software SoftMax Pro 4.3. Como valores 

de referência, foram adotados os intervalos de confiança de 0pg/mL – 789,6pg/mL e 

0pg/mL – 275,3pg/mL para os indivíduos com LES e os controles saudáveis, 

respectivamente, conforme dados da literatura científica (74). 

 

4.11.11 PROTEÔMICA 

 

A análise do perfil proteômico plasmático foi realizada utilizando abordagem 

shotgun proteomics e quantificação relativa com isóbaros iTRAQ (Isobaric Tag For 

Relative And Absolute Quantitation). 

A Figura 3 ilustra todas as etapas realizadas na metodologia proteômica. 

 



   

 

29 

 

 

Figura 3- Desenho experimental para análise proteômica utilizando marcação com iTRAQ em 

amostras de plasma dos clusters Controle Melhor Perfil Metabólico (CMPM – iTRAQ 115), 

Controle Pior Perfil Metabólico (CPPM – iTRAQ 116), Lúpus Melhor Perfil Metabólico 

(LMPM – iTRAQ 113), Lúpus Pior Perfil Metabólico (LPPM – iTRAQ 114) e do Controle 

Interno (iTRAQ 117). 
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4.11.12 DOSAGEM DE PROTEÍNAS EM SOLUÇÃO 

  

A dosagem de proteínas foi realizada utilizando o método de Bradford (1976) (75), 

com soro albumina bovina como padrão. 

 

4.11.13 DELIPIDAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

Alíquotas de plasma foram delipidadas por centrifugação a 15.000×g×30 

minutos, à temperatura de 22ºC. Após a centrifugação, a fase inferior foi coletada 

cuidadosamente evitando a mistura com a fase superior correspondente aos lipídeos, 

como descrito por Fu et al. (76). 

 

4.11.14 CONFECÇÃO DOS POOLS DE PLASMA 

 

A análise estatística Clustering algorithm (κ-cluster) foi utilizada para formar os 

clusters metabólicos (pools), tanto no grupo LES quanto no grupo controle. Para formar 

os clusters, foram escolhidas 4 variáveis que se apresentaram estatisticamente diferentes 

entre os grupos Lúpus e Controle Saudável: Homocisteína (Hcy), Folato, Fator de 

Necrose Tumoral – alfa (TNF-α) e Proteína - C- reativa (PCR). Com esses parâmetros, 

o resultado foi de 4 clusters (pools): 2 clusters para cada grupo: Cluster Lúpus Melhor 

Perfil Metabólico (LMPM), Cluster Lúpus Pior Perfil Metabólico (LPPM), Cluster 

Controle Melhor Perfil Metabólico (CMPM) e Cluster Controle Pior Perfil Metabólico 

(CPPM). Para o cluster “Melhor Perfil Metabólico”, foi considerado o resultado de 

níveis de folato normais, Hcy, TNF- α e PCR baixos; e cluster “Pior Perfil Metabólico”, 

o resultado de níveis de folato baixos e Hcy, TNF-α e PCR altos. Cada pool foi 

composto por um volume equivalente a 1000µg de proteína de cada paciente.  

 

4.11.15 REMOÇÃO DAS PROTEÍNAS MAIS ABUNDANTES 

 

Cerca de 3000µg de proteína de cada pool foram submetidos à imunodepleção. 

Antes de serem imunodepletados um volume equivalente a 100µg de lisozima de 

galinha (Sigma®) foi adicionado em cada pool. Essa proteína foi escolhida por não 

fazer parte do plasma humano, ter um peso molecular conhecido (14,307Da) e ser 



   

 

31 

 

facilmente reconhecida nos espectros gerados pelo espectrômetro de massa. O objetivo 

de se adicionar lisozima no início do experimento é para controlar e corrigir as perdas 

de massa que podem ocorrer nas amostras durante o processo. Em seguida, os pools de 

plasma foram tratados para remoção das duas proteínas mais abundantes no plasma – 

albumina (69kDa) e IgG (50kDa), usando o Kit Proteopep Immunoaffinity Albumin and 

IgG depletion (Sigma®), conforme protocolo do fabricante. A quantificação das 

proteínas foi realizada pelo método de Bradford (75).  

 

4.11.16 MARCAÇÃO DAS AMOSTRAS COM ISÓBAROS ITRAQ 

 

Após a imunodepleção, as amostras seguiram a etapa de marcação com os 

isóbaros iTRAQ.  

Primeiramente, um volume total que continha 750µg de proteína de cada cluster 

(LPPM, LMPM, CMPM e CPPM) foi utilizado para a precipitação com acetona. Além 

das amostras, também foi analisado um controle interno de variação do experimento 

composto por um quarto (¼) da quantidade total de proteínas de cada cluster (187,5µg). 

A finalidade do controle interno era monitorar a marcação das proteínas pelos isóbaros 

do iTRAQ. As amostras proteicas foram precipitadas com acetona gelada, numa 

proporção de 1:6, v/v para eliminar contaminantes. As amostras foram mantidas a -20ºC 

por 18h. A seguir, os tubos foram centrifugados em baixa rotação e a acetona foi 

removida. Os precipitados foram ressuspendidos em 1µL de SDS 2% e 20µL de solução 

tampão bicarbonato de trietilamônio 0,5M. As amostras foram reduzidas com 2µL de 

50nM de tris-(2-carboxietil) fosfina (TCEP). A mistura foi incubada por 1h a 60ºC. A 

seguir, para alquilaçao, foi adicionado 1µL de iodoacetamida 84mM. Os tubos foram 

incubados por 30 minutos à temperatura ambiente. Após redução e alquilação das 

proteínas, as amostras foram submetidas à hidrólise enzimática com tripsina (na 

proporção de 1:50, enzima:substrato) por 24h a 37ºC. 

Para marcação com iTRAQ, os isóbaros foram diluídos em 70µL de etanol e, a 

seguir, foram transferidos para cada amostra que continha 100µg de proteína cada uma, 

como se segue: 113 (LPPM), 114 (LMPM), 115 (CPPM), 116 (CMPM) e 117 (controle 

interno). Os tubos foram mantidos por 1h à temperatura ambiente, sob agitação 

constante, acidificados pela adição de 5µL de ácido fórmico para interromper a reação. 
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Os conteúdos de cada pool foram combinados em um único tubo e submetido à 

concentração em SpeedVac (77). 

 

4.11.17 CROMATOGRAFIA EM COLUNA DE TROCA CATIÔNICA 

(SCX) 

 

A amostra obtida no passo anterior (combinação das amostras marcadas com os 

diferentes isóbaros) foi centrifugada a ~10.000×g×5 min. O sobrenadante foi aplicado 

em sistema HPLC com coluna de troca iônica PolyLC (Polysulfoethyl A), tendo como 

solvente A 5mM formiato de amônio, pH 3,2 contendo acetonitrila 20% (v/v) e solvente 

B 100 mM formiato de amônio pH 3,2 contendo acetonitrila 20% (v/v). A 

cromatografia foi desenvolvida com 10% do solvente B por 5 min, seguido de um 

gradiente linear de 10 a 100% de solvente B em70 min, com fluxo de 1 mL/min. Foram 

coletadas 40 frações de 1Ml cada, que foram secas em SpeedVac. A seguir, as amostras 

foram ressuspendidas em 25 µL de solução de ácido fórmico 0,1M contendo acetonitrila 

5% (v/v), centrifugadas a ~10.000×g×5 min. Alíquotas de 20 µL foram transferidas para 

vials apropriados e submetidos à cromatografia líquida de ultraperformance (UPLC) on 

line com um espectrômetro de massa. 

 

4.11.18 ESPECTROMETRIA DE MASSA – ESI – Q - TOF 

 

As amostras foram aplicadas em um nano-Acquity-UPLC (Waters) com coluna 

cromatográfica de fase reversa C18, acoplado “on line” a um espectrômetro de massa 

ESI-Q-TOF.  

 

4.11.19 IDENTIFICAÇÃO DAS PROTEÍNAS  

 

 Os espectros obtidos foram processados e submetidos a um banco de dados para 

identificação das proteínas. O software Mascot Distiller foi utilizado para a 

identificação e a busca foi realizada no banco de dados SwissProt, taxonomia Homo 

sapiens (human). Para excluir identificações falso positivas (FDR) os espectros de 

massas foram submetidos ao banco de dados no modo reverso, nível de significância 

estatística de p<0.05, que corresponde a um erro permitido de 5% e a um escore para 
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peptídeos >35, com pelo menos 3 íons da série y ou b consecutivos para o 

sequenciamento do peptídeo por CID-MS/MS (77). 

 

4.11.20 ANÁLISE QUANTITATIVA DOS DADOS 

   

O software Scaffold Q+S (Proteome Software Inc., Portland, OR) foi usado para 

quantificar os íons do iTRAQs. Peptídeos foram quantificados utilizando a intensidade 

do íon repórter centróide. Os valores quantitativos para as proteínas foram derivados 

somente de peptídeos únicos. As razões das proteínas foram calculadas como a mediana 

de todas as razões dos peptídeos em cada pool, dadas na forma de fold change (a razão 

entre as intensidades dos clusters LMPM/CMPM e LPPM/CMPM) (77).  

Para a avaliação da qualidade do experimento, as intensidades dos íons 

repórteres referentes a cada proteína identificada foram exportadas para uma planilha 

de excel para que fosse feito os cálculos da variação da intensidade dos íons de cada 

cluster em relação ao controle interno. Proteínas que apresentaram uma variação maior 

que 30% em relação ao controle interno foram excluídas da análise. 

Para a análise quantitativa foi utilizado apenas os cluster CMPM, LMPM e 

LPPM. O cluster CPPM não foi considerado nessas análises pois continha apenas um 

indivíduo e foi considerado um outlier sendo excluído das análises estatísticas 

posteriores. 

 

4.11.21 ANÁLISE DE BIOINFORMÁTICA 

 

Foram selecionadas para análise de bioinformática as proteínas estatisticamente 

diferentes entre os clusters CMPM, LMPM e LPPM. 

 

4.11.22 GO –TERM FINDER (GENE ONTOLOGY - GO) 

  

A análise de bioinformática realizada através do GO-TermFinder (Gene Ontology) 

classificou as proteínas diferencialmente expressas quanto a processos biológicos, 

função molecular e componente celular. Foram aceitos os termos resultantes de valores 

de p significativo (p<0,001).  
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4.11.23 METACORE 

 

O MetaCore é um software que realiza análises funcionais de dados genômicos e 

proteômicos. Através dele podem ser realizadas análises de moléculas, de alvos de 

drogas, vias de sinalização, processos biológicos, interação entre proteína-proteína, 

entre outras. As proteínas diferencialmente expressas foram analisadas pelo MetaCore 

quanto as redes de processo de proteínas, mapas de vias e redes de processos biológicos. 

 

4.11.24 VALIDAÇÃO DAS PROTEÍNAS ENCONTRADAS 

 

A técnica de Western Blot foi utilizada para validar algumas das proteínas 

encontradas pela espectrometria de massas que se apresentaram diferentes 

estatisticamente entre os clusters LMPM, LPPM e CMPM. A proteína hemopexina foi 

validada por estar relacionada com resposta de defesa, resposta inflamatória, regulação 

da qualidade biológica e resposta ao estresse na análise feita pelo Gene Ontology. 

A partir dos resultados de área e porcentagem de cada banda feita pela análise de 

densitometria, foi calculado o fold change dos clusters LMPM e LPPM em relação ao 

cluster CMPM o qual foi considerado como referência.  

 

4.11.25 PREPAÇÃO DAS AMOSTRAS PARA WESTERN BLOT 

 

As amostras de plasma delipidadas foram agrupadas de acordo a formação dos pools 

descrita no item 4.11.14, porém, os clusters foram subdivididos conforme ilustrado 

abaixo para essa etapa (Figura 4).  



   

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Amostras para Western Blot 

 

Após a divisão dos clusters, seguiu-se com a imunodepleção usando o Kit 

Proteopep Immunoaffinity Albumin and IgG depletion kit (Sigma®) conforme protocolo 

do fabricante. As proteínas das amostras resultantes foram quantificadas pelo método de 

Bradford (75) e, foi aplicado 10µg de proteína em cada poço do gel de 4 a 12% para 

confirmar a remoção das proteínas mais abundantes. Uma foto representativa do gel de 

eletroforese está em ANEXO D.  

 

4.11.26 SEPARAÇÃO DAS PROTEÍNAS POR ELETROFORESE SDS-

PAGE, TRANSFERÊNCIA POR WESTERN BLOT E 

IMUNODETECÇÃO DAS PROTEÍNAS ALVO. 

 

A eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) foi utilizada para a separação 

e caracterização das proteínas presentes nas amostras. As amostras foram 

ressuspendidas em tampão de eletroforese 2X e, um total de 15µg de proteínas de cada 

grupo foi aplicado no gel de poliacrilamida Amerscham ECL Gel 4-12% (GE 
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Healthcare). A eletroforese foi realizada com 160V por 12 minutos, para a entrada do 

tampão no gel (pré-corrida) e 160 V por 1 hora para a separação das proteínas no gel.  

A transferência das proteínas do gel para a membrana foi feita em 1 hora e 30 

minutos a 300mA. Para verificar se as proteínas foram carregadas corretamente no gel e 

transferidas, a membrana foi corada com solução de Ponceau e o gel corado com 

Coomassie Blue. 

Após a transferência, as membranas foram bloqueadas com leite em tampão TBST 

(Tris 20mM, NaCl 138mM, 0,1% Tween-20, pH 7,6). O anticorpo primário anti-

hemopexina (Abcam) 1:500 foi diluído em TBST com 0,3% de leite e a membrana 

incubada nesta solução, seguido de incubação com anticorpo secundário anti-mouse IgG 

1:10000 (GE-Healthcare). A membrana foi revelada utilizando o kit de 

quimioluminescência ECL Western Blot Detection Reagents (GE-Healthcare) em 

sistema de obtenção de imagem digital ImageQuant 350. 

As imagens geradas foram submetidas à análise por densitometria de imagem pelo 

software Image J versão 1.48. Os resultados da área e porcentagem foram transformados 

em fold change para possibilitar a comparação com os resultados da proteômica. 

 

4.12 ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

  

A comparação entre variáveis do grupo de pacientes com LESJ e do grupo controle 

foi feita pela análise de covariância (ANCOVA), sendo fatores ou covariáveis a idade, 

IMC e a ingestão de vitaminas quando aplicável. A correlação entre variáveis de ambos 

os grupos foi feita por correlação de Pearson. 

A análise estatística de Clustering algorithm (ⱪ-cluster) foi utilizada para separar os 

pacientes com LESJ em dois clusters de corticóide, o cluster 1 (n = 4) era o grupo de 

maior dose de corticóide 0,52mg/kg/dia e o cluster 2 (n = 15) era o grupo com menor 

dose de corticoide 0,10mg/kg/dia. Além disso, foi aplicado k-cluster nos grupos LES e 

controle para separar os indivíduos em variáveis metabólicas: Cluster Lúpus Melhor 

Perfil Metabólico (LMPM), Cluster Lúpus Pior Perfil Metabólico (LPPM), Cluster 

Controle Melhor Perfil Metabólico (CMPM) e Cluster Controle Pior Perfil Metabólico 

(CPPM). Antropometria e parâmetros bioquímicos foram comparados entre os clusters 

LMPM, LPPM e CMPM pela análise de covariância (ANCOVA) corrigida pela idade, 

IMC, ingestão de folato e vitamina B12 quando aplicável. As intensidades dos clusters 
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CMPM, LMPM e LPPM encontradas com o resultado do iTRAQ foram comparadas 

com ANOVA corrigida para Bonferroni. Os resultados dos clusters encontrados com a 

técnica Western Blot foram comparados com ANOVA corrigidos para Tukey. 

Para as análises estatísticas foram utilizados os softwares SPSS®, versão 20.0, 

Dietwin® 2011, MASCOT DistillerTM (Proteome software), Scaffold Q+ (Proteome 

Software Inc, Portland, OR), GO-Term Finder (Gene Ontology), MetacoreTM e Image J. 

O nível de significância considerado foi de p < 0,05. 

 

5. RESULTADOS 
 

A média de idade das pacientes do grupo LESJ quando receberam o diagnóstico da 

doença foi de 10,8 ± 2,7 anos e, o tempo de duração da doença até a coleta de dados, foi 

de 6,3 ± 2,6 anos. O grupo de pacientes com LESJ apresentou um SLEDAI (mediana, 

mínimo e máximo) de 4 (0 – 29) e um SLICC de 0 (0 – 9). De acordo com os critérios 

do SLEDAI, 16 das 19 participantes do estudo estavam com o LES em atividade sendo 

que desses 16, 4 estavam em atividade importante da doença (SLEDAI > 12) e 3 em 

atividade moderada da doença (SLEDAI: entre 5 e 12) (22). Baseado no SLICC, seis 

participantes já apresentavam algum dano consequente da patologia do LES. Dezesseis 

participantes com LES faziam uso de prednisona por 5 anos ± 3 anos. Quatorze dos 

dezenove participantes estavam em uso de prednisona nos seis meses anteriores a coleta 

de dados e a média dessa dose foi de 0,25 ± 0,20mg/kg. A dose acumulada do pulso de 

metilprednisolona teve uma distribuição não normal, tendo como mediana, mínimo e 

máximo os valores 60mg/kg (1mg/kg – 3857mg/kg). As características clínicas dos 

pacientes com LES estão representadas no Gráfico 1. 
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Gráfico 1- Características clínicas do grupo LES 
 

Não houve diferença estatística na pressão sistólica e diastólica entre os grupos 

LES e controle (sistólica: 105,51 ± 2,26 versus 102,80 ± 1,61, p = 0,354; diastólica: 

68,5 ± 2,19 versus 69,00 ± 1,56; p = 0,860). O IMC, CC, concentrações séricas de 

homocisteína, TNF- α, hs-PCR, triglicérides e vitamina B12 foram estatisticamente 

maiores no grupo LES comparado aos saudáveis e a estatura e a concentração sérica de 

folato foram menores no LES em relação ao controle (Tabela 1). Não houve diferença 

estatística na ingestão de energia, folato e vitamina B6 entre os grupos. Apenas a 

ingestão de vitamina B12 foi maior no grupo LES comparada ao controle (lúpus 

3,14µg/dia ± 0,17 µg/dia vs controles 2,65 µg/dia ± 1,8 µg/dia; p = 0,029). Os 

resultados de ingestão de ambos os grupos estão representados na Tabela 2. 
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Tabela 1- Idade, parâmetros antropométricos e bioquímicos no grupo LES e controles 

saudáveis 

 

Variáveis Grupo LES (n=19) Grupo controle (n=39) p 

Idade 15,7 ± 1,95 14,9 ± 2,5 0,117 

Peso (kg)§ 59,03 ± 2,47 54,75 ± 1,72 0,16 

Estatura (m)§ 1,54 ± 0,14 1,61 ± 0,01 0,000* 

IMC (kg/m²)§ 24,51 ± 0,91 20,92 ± 0,63 0,001* 

CC (cm) § 79,74 ± 1,90 72,55 ± 1,32 0,002* 

Vitamina B12 (pmol/L)¥ 613,37 ± 53,28 452,78 ± 35,98 0,018* 

Folato (ng/L)€ 12,11 ± 0,66 13,94 ± 0,45 0,028* 

Homocisteína (mmol/L)¥  8,53 ± 0,45 7,26 ± 0,30 0,029* 

Colesterol total (mg/dL)¶ 166,10 ± 8,19 150,97 ± 5,70 0,145 

HDL (mg/dL)¶ 37,92 ± 2,73 43,92 ± 1,83 0,075 

LDL (mg/dL)¶ 98,02 ± 6,88 90,77 ± 4,56 0,389 

Triglicérides (mg/dL)¶ 168,22 ± 22,58 79,23 ± 15,71 0,002* 

Leptina (ng/mL)¶ 11,02 ± 4,08 15,04 ± 2,75 0,455 

Adiponectina (ng/mL)¶ 11,08 ± 1,05 8,58 ± 0,71 0,061 

Grelina (pg/mL)¶ 366,66 ± 33,37 311,57 ± 22,09 0,188 

TNF - α (pg/mL)¶ 8,96 ± 0,50 6,89 ± 0,34 0,001* 

IFN – α (pg/mL)¶ 121,20 ± 29,77  75,25 ± 18,25 0,206 

PCR (mg/L)¶ 4,41 ± 0,71 0,83 ± 0,48 0,000* 

MCP-1 (pg/mL)¶ 246,42 ± 38,01 173,82 ± 25,33 0,126 
*p< 0.05. 

Valores expressos em média ± desvio padrão. A diferença entre as médias foi calculada por ANCOVA 

ajustada por: §, idade; ¥, idade, IMC e ingestão de vitamina B12; €, idade, IMC e ingestão de folato; ¶, 

idade e IMC.   

IMC = Índice de Massa Corporal 

CC = Circunferência da Cintura 

HDL = Lipoproteína de alta densidade. 

LDL = Lipoproteína de baixa densidade. 

TNF – α = Fator de Necrose tumoral - α. 

IFN – α = Interferon – α. 

hsPCR = Proteína C- reativa de alta sensibilidade. 

MCP-1 = Proteína de quimioatração de monócitos -1. 
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Tabela 2- Consumo de energia e vitaminas obtido pelos três R24hs e analisados pelo 

Multiple Source Method nos grupos LES e controle 

 

Variáveis Grupo LES  n = 19 Grupo Controle n = 39 RDA* P** 

Calorias (Kcal/dia) 1566,02 ± 76,02 1594,58 ± 52,02 ND 0,766 

Vitamina B12 (μg/dia) 3,14 ± 0,17 2,65 ± 0,12 1,8 0,029* 

Folato (μg/dia) 83,91 ± 9,64 77,30 ± 6,59 300 0,588 

Vitamina B6 (mg/dia) 0,62 ± 0,56 0,60 ± 0,38 1,0 0,771 

**p< 0.05. 

*RDA – Recommended Dietary Allowances in Dietary Reference Intake. 

ND – Não determinado. 

 

 

 Não houve correlação significativa entre a homocisteína e a média da dose de 

corticóide dos seis meses anteriores à coleta de dados (r = 0,072, p = 0,807), entre 

homocisteína e a dose acumulada de corticóide (r = -0,488, p = 0,090), entre 

homocisteína e SLICC e SLEDAI (r = -0,275, p = 0,255; r = -0,214, p = 0,378, 

respectivamente), entre triglicérides e dose acumulada de corticóide (r = -0,155, p = 

0,613) e, entre triglicérides e MCP-1 (r = 0,385, p = 0,114) no grupo LES. No grupo 

controle, não houve correlação entre triglicérides e TNF-α (r = 0,001, p = 0,995) e entre 

triglicérides e MCP-1 (r = -0,126, p = 0,464). 

Não houve correlação significativa, tanto no grupo LESJ quanto no grupo 

controle, entre homocisteína e folato sérico (lúpus: r = 0,002, p = 0,995, controle: r = -

0,197, p = 0,230) homocisteína e vitamina B12 sérica (lúpus: r = -0,313, p = 0,192, 

controle: r = -0,053, p = 0,750), homocisteína e folato ingerido (lúpus: r = 0,006, p = 

0,982, controle: r = -0,138, p = 0,407), homocisteína e vitamina B12 ingerida (lúpus: r = 

0,071, p = 0,771, controle: r = -0,065, 0,698), vitamina B12 sérica e ingestão de folato 

(lúpus: r = -0,051, p = 0,835, controle: r = -0,018, p = 0,917), vitamina B12 sérica e 

ingestão de vitamina B12 (lúpus: r = 0,236, p = 0,331, controle: r = 0,153, p = 0,359), 

folato sérico e ingestão de folato (lúpus: r = 0,359, p = 0,131, controle: r = -0,074, p = 

0,661), folato sérico e ingestão de vitamina B12 (lúpus: r = 0,164, p = 0,502, controle: r 

= 0,194, p = 0,244). 

 Houve correlação significativa no grupo LES entre triglicérides e a dose de 

corticóide dos últimos seis meses anteriores à coleta de dados (r = 0,830, p = 0,00) e 

entre triglicérides e TNF-α (r = 0,518, p = 0,023).  

 Foi aplicada a análise estatística de κ-cluster para separar os indivíduos com 

LESJ em dois clusters distintos de dose de corticóide. Um cluster era composto por 
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participantes com maior dose de corticóide (Cluster 1 = 0,52mg/kg/dia) e o outro 

cluster era composto por indivíduos com menor dose de corticóide (Cluster 2 – 0,             

10mg/kg/dia) (p = 0,000) (Tabela 3). 

 

Tabela 3- Pressão sistólica e diastólica, dados antropométricos e bioquímicos nos 

clusters de corticóide de participantes com LES 

Variáveis Cluster 1 (n = 4) Cluster 2 (n = 15) p 

Pressão Sistólica (mmHg) 115,02 ± 5,02 105,45 ± 2,53 0,094 

Pressão Diastólica (mmHg) 73,85 ± 3,35 68,17 ± 1,69 0,135 

Peso (kg)§ 54,14 ± 6,29 61,42 ± 3,19 0,307 

Estatura (cm)§ 1,51 ± 0,03 1,56 ± 0,01 0,136 

IMC (Kg/m2)§ 23,05 ± 2,45 25,02 ± 1,24 0,479 

CC (cm)§ 77,22 ± 4,40 80,31 ± 2,23 0,536 

Vitamina B12 (pmol/L)€ 488,89 ± 164,67 651,09 ± 64,32 0,416 

Folato (ng/L)¶ 14,14 ± 1,37 11,63 ± 0,67 0,11 

Homocisteína (mmol/L)€ 10,58 ± 1,69 8,09 ± 0,66 0,226 

Colesterol Total (mg/dL)¥ 188,55 ± 13,76 153,31 ± 6,93 0,024* 

HDL (mg/dL)¥ 33,75 ± 4,11 38,76 ± 2,24 0,290 

LDL (mg/dL)¥ 107,88 ± 17,48 95,63 ± 6,24 0,521 

Triglicérides (mg/dL)¥ 330,3 ± 50,21 104,98 ± 25,31 0,000* 

Leptina (ng/mL)¥ 16,03 ± 3,73 14,25 ± 1,88 0,674 

Adiponectina (ng/mL)¥ 10,49 ± 1,98 10,56 ± 0,99 0,977 

Ghrelina (pg/mL)¥ 452,28 ± 69,83 324,33 ± 30,85 0,095 

TNF - α (pg/mL)¥ 9,06 ± 1,15 8,54 ± 0,57 0,690 

IFN – α (pg/mL)¥ 108,85 ± 64,30 134,31 ± 44,66 0,751 

PCR (mg/L)¥ 7,11 ± 2,37 3,69 ± 1,19 0,205 

MCP-1 (pg/mL)¥ 203,91 ± 121,5 244,79 ± 51,14 0,762 

*p< 0.05. 

Valores expressos em média ± desvio padrão. A diferença entre as medias foi calculada por ANCOVA 

ajustada por: §: idade; €: idade, IMC e ingestão de vitamina B12; ¶: idade, IMC e ingestão de folato; ¥: 

idade e IMC.   
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A análise da proteômica com iTRAQ permitiu a identificação de 86 proteínas 

plasmáticas pelo software MASCOT, porém pela análise quantitativa do software 

SCAFOLD foi possível obter 10 proteínas com intensidades estatisticamente diferentes 

entre os clusters (Tabela 4). O cluster controle de melhor perfil foi utilizado como 

referência, pois são os indivíduos saudáveis que melhor representam um perfil 

metabólico ideal em relação aos parâmetros homocisteína, folato sérico, PCR e TNF-α.  

Algumas variáveis antropométricas e bioquímicas foram comparadas entre os 

clusters CMPM, LMPM e LPPM (Tabela 4). A tabela 5 descreve as proteínas que 

estavam com expressão aumentada ou diminuída nos clusters LMPM e LPPM em 

relação ao cluster CMPM. Para o cluster LPPM todas as proteínas estavam down 

regulated, com exceção da proteína haptoglobina que estava up regulated e para o 

cluster LMPM todas as proteínas estavam up regultated, exceto o fibrinogênio de 

cadeia alfa.  

A porcentagem de cobertura de identificação das proteínas que se apresentaram 

estatisticamente diferentes entre os clusters está em ANEXO E.  

Tabela 4: Antropometria e parâmetros bioquímicos nos clusters CMPM, LMPM e 

LPPM. 

Variáveis CMPM LMPM LPPM p 

Peso¶ 53,98±9,54 61,54±13,72 45,85±15,48 0,05 

Estatura¶ 1,60±0,07 1,56±0,06 1,44±0,10 0,001*, 0,001** 

IMC¶ 20,83±3,33 24,97±5,26 21,51±4,33 0,001** 

CC¶ 72,34±7,97 80,21±9,08 75±8,48 0,001** 

Homocisteína¥ 7,27±1,82 8,59±2,38 8,85±3,04 0,026** 

Vitamina B12¥ 454,33±220,08 623,52±216,64 561±446,89 0,014** 

Folato€ 13,94±2,56 12,37±3,22 10,3±1,27 0,000*** 

Colesterol§ 152,28±31,90 157,23±42,34 190,5±47,37 0,204 

HDL§ 43 (25-99) 37 (27-61) 35 (32-38) 0,222 

LDL§ 88,93±27,23 95,53±27,49 108,5±14,84 0,508 

Triglicérides§ 90 (25-226) 92 (31-725) 234 (105-363) 0,000*, 0,014** 

TNF-α 7,08±2,41 8,22±2,14 12,32±3,71 0,006*, 0,027** 

PCR 
0,42(0,30-

4,60) 

1,30(0,30-

7,80) 

16,65(16,30- 

17) 

0,003*, 0,001**, 

0,0012*** 
*p<0.05 entre CMPM e LPPM. 

** p<0.05 entre CMPM e LPPM. 

*** p<0.05 entre LPPM e LMPM. 

The difference between means was calculated by ANCOVA adjusted by: age¶;  age, BMI and 

cyanocobalamin intake¥;  age, BMI and folate intake€;  age and BMI§.  
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Tabela 5- Proteínas identificadas pelo software MASCOT nos clusters CMPM, LMPM e LPPM 

Proteínas 

Identificadas  

Código de 

Acesso 

(MASCOT) 

Massa 

Molecular 

(Dalton) 

Intensida

de - 

CMPM 

Intensida

de - 

LPPM 

Intensidade 

- LMPM 

p 

(ANOVA 

Bonferro

ni) 

Função 

Apolipoproteina 

A-I  

APOA1_HUMA

N 

31 kDa 1 0,8 2,1 < 0,0001 Transporte reverso 

 do colesterol 

α-2-

macroglobulina 

A2MG_HUMA

N 

163 kDa 1 0,8 1,3 < 0,0001 Inibição de Protease 

Alfa-1-

antitripsina 

A1AT_HUMAN 47 kDa 1 0,7 1,5 0,0084 Inibição de Protease 

Apolipoproteina 

E  

APOE_HUMAN 36 kDa 1 0,9 2,2 0,0086 Transporte de vitaminas 

lipossolúveis e colesterol 

Ceruloplasmina CERU_HUMAN 122 kDa 1 0,9 1,6 0,00058 Transporte de cobre e ferro 

Complemento C3 CO3_HUMAN 187 kDa 1 0,8 1,3 0,0014 Ativação do sistema 

 complemento 

Fibrinogênio de 

cadeia alfa 

FIBA_HUMAN 95 kDa 1 0,7 0,9 0,0047 Coagulação e fibrinólise 

Haptoglobina HPT_HUMAN 45 kDa 1 1,3 2,5 < 0,0001 Metabolismo do ferro 

 - antioxidante 

Hemopexina HEMO_HUMA

N 

52 kDa 1 0,9 1,7 0,001 Metabolismo do ferro 

 - antioxidante 

Sorotransferrina TRFE_HUMAN 77 kDa 1 0,8 1,7 < 0,0001 Metabolismo do ferro 

 - antioxidante 
*p < 0.05. 

As intensidades foram comparadas entre os três clusters por ANOVA corrigida para Bonferroni. 
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As dez proteínas diferencialmente expressas entre os clusters foram categorizadas 

para componente celular (por exemplo: exossomo e vesícula extracelulares), função 

molecular (proteínas de ligação, regulação de enzimas, inibição de protease) e processo 

biológico (resposta inflamatória, resposta de defesa) pelo Gene Ontology. 

A análise do Gene Ontology para componente celular classificou todas as proteínas 

diferencialmente expressas nos termos exossomo e vesícula extracelular. A maioria das 

proteínas (80%) também foram classificadas como componente de vesículas 

citoplasmáticas. As proteínas apolipoproteína A-I e apolipoproteína E foram 

relacionadas com partícula de lipoproteína de alta densidade (HDL), quilomícrons, 

partícula de lipoproteína de densidade muito baixa (VLDL) e partícula de lipoproteína 

rica em triglicérides (Tabela 6). 
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Tabela 6- Resultado do Gene Ontology (Componente celular) para as proteínas diferencialmente expressas. 

Termo do Gene Ontology para 

Componente Celular 

Número de genes 

relacionados ao termo 

(%) 

Valor de 

p 

Genes anotados para o termo 

Micropartículas de sangue 90 5,68E-20 TRFE_HUMAN, HEMO_HUMAN, CERU_HUMAN, APOE_HUMAN, 

CO3_HUMAN, HPT_HUMAN, APOA1_HUMAN, A2MG_HUMAN, 

FIBA_HUMAN 

Exossoma extracelular 100 4,46E-11 TRFE_HUMAN, HEMO_HUMAN, CERU_HUMAN, APOE_HUMAN, 

CO3_HUMAN, A1AT_HUMAN, HPT_HUMAN, APOA1_HUMAN, 

A2MG_HUMAN, FIBA_HUMAN 

Vesícula extracelular 100 4,46E-11 TRFE_HUMAN, HEMO_HUMAN, CERU_HUMAN, APOE_HUMAN, 

CO3_HUMAN, A1AT_HUMAN, HPT_HUMAN, APOA1_HUMAN, 

A2MG_HUMAN, FIBA_HUMAN 

Vesícula citoplasmática 80 6,53E-09 TRFE_HUMAN, HEMO_HUMAN, APOE_HUMAN, A1AT_HUMAN, 

HPT_HUMAN, APOA1_HUMAN, A2MG_HUMAN, FIBA_HUMAN 

Vesícula endocítica 50 3,63E-07 TRFE_HUMAN, HPT_HUMAN, HEMO_HUMAN, APOA1_HUMAN, 

APOE_HUMAN 

Grânulos de secreção 50 1,52E-06 TRFE_HUMAN, APOA1_HUMAN, A2MG_HUMAN, FIBA_HUMAN, 

A1AT_HUMAN 

Grânulos de plaquetas-alfa 30 1,94E-05 A2MG_HUMAN, FIBA_HUMAN, A1AT_HUMAN 

Lipoproteína discoidal de alta 

densidade 

20 2,82E-05 APOA1_HUMAN, APOE_HUMAN 

Quilomícron 20 3,30E-04 APOA1_HUMAN, APOE_HUMAN 

Lipoproteína de muito baixa 

densidade 

20 5,90E-04 APOA1_HUMAN, APOE_HUMAN 

Lipoproteína rica em triglicerídeos 20 0,00059 APOA1_HUMAN, APOE_HUMAN 
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A busca no GO para função molecular mostrou que as proteínas alfa-2 

macroglobulina, complemento C3, alfa-1-antitripsina, apolipoproteína A-I e 

apolipoproteína E, apresentam função molecular de reguladoras de enzimas. O termo do 

Gene Ontology com valor de p mais significativo para função molecular foi o 

relacionado ao aumento da atividade de fosfatidilcolina-esterol O-aciltransferase 

(enzima responsável por converter colesterol e fosfatidilcolina em ésteres colesterol e 

lisofosfatidilcolinas). Esta função estava relacionada com os genes das proteínas 

apolipoproteína A-I e apolipoproteína E. Estas duas últimas proteínas citadas também 

foram relacionadas com ligação ao receptor de partículas de lipoproteína. As proteínas 

alfa-2 macroglobulina, complemento C3 e alfa-1-antitripsina apresentaram genes 

anotados para atividade regulatória / inibitória de endopeptidases (Tabela 7). 
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Tabela 7- Resultado do Gene Ontology (Função molecular) para as proteínas diferencialmente expressas. 

Função Molecular Número de genes 

relacionados ao 

termo (%) 

Valor 

de p 

Genes anotados para o termo 

Ativador da enzima fosfatidilcolina 

aciltransferase 

20 5,27E-

05 

APOA1_HUMAN, APOE_HUMAN 

Inibidor de enzimas 40 0,00013 APOA1_HUMAN, A2MG_HUMAN, CO3_HUMAN, 

A1AT_HUMAN 

Regulador de enzimas 50 0,00018 APOA1_HUMAN, APOE_HUMAN, A2MG_HUMAN, 

CO3_HUMAN, A1AT_HUMAN 

Ligação de proteínas 100 0,00027 TRFE_HUMAN, HEMO_HUMAN, CERU_HUMAN, 

APOE_HUMAN, CO3_HUMAN, A1AT_HUMAN, 

HPT_HUMAN, APOA1_HUMAN, A2MG_HUMAN, 

FIBA_HUMAN 

Ligação ao receptor de lipoproteínas 20 0,00035 APOA1_HUMAN, APOE_HUMAN 

Inibidor de endopeptidases 30 0,00087 A2MG_HUMAN, CO3_HUMAN, A1AT_HUMAN 

Regulador de endopeptidases 30 0,00092 A2MG_HUMAN, CO3_HUMAN, A1AT_HUMAN 
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Os processos biológicos de regulação da resposta ao estresse, qualidade biológica, 

resposta de defesa e resposta inflamatória foram processos que se destacaram na análise 

do Gene Ontology correlacionando, respectivamente, em 90%, 90%, 80% e 60% das 

proteínas diferencialmente expressas e, estavam associadas aos genes da hemopexina e 

complemento C3. Essa informação reforça a presença dessas proteínas como 

antioxidantes e nos processos inflamatórios.  

A maioria das proteínas agrupadas no processo biológico de resposta inflamatória 

(Apo A I, Apo E, alfa-2-macroglobulina, alfa-1-antitripsnia e complemento) estão mais 

expressas no lúpus de melhor perfil em relação ao lúpus de pior perfil de acordo com a 

proteômica quantitativa realizada neste trabalho, indicando um papel protetor dessas 

proteínas no cluster LMPM . 

Os processos biológicos que envolvem ativação plaquetária, coagulação sanguínea, 

homeostase, liberação de HDL e esterificação do colesterol possuem respectiva 

correspondência de 60%, 60%, 60%, 20% e 20%, das proteínas diferencialmente 

expressas e estavam envolvidas com os genes da Apo A I e Apo E, reforçando 

novamente a atuação dessas lipoproteínas com o metabolismo lipídico e possível 

envolvimento com doenças cardiovasculares (Tabela 8).   
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Tabela 8-  Resultado do Gene Ontology (Processo biológico) para as proteínas diferencialmente expressas. 

Processo Biológico Porcentagem de 
genes relacionados a 

função molecular 

Valor de p Genes anotados para o termo 

Degranulação de plaquetas 50 2,85E-09 TRFE_HUMAN, APOA1_HUMAN, A2MG_HUMAN, 
FIBA_HUMAN, A1AT_HUMAN 

Ativação de plaquetas 60 4,42E-09 TRFE_HUMAN, APOA1_HUMAN, APOE_HUMAN, 
A2MG_HUMAN, FIBA_HUMAN, A1AT_HUMAN 

Transporte mediado de vesículas 90 9,93E-09 TRFE_HUMAN, HEMO_HUMAN, APOE_HUMAN, CO3_HUMAN, 
A1AT_HUMAN, HPT_HUMAN, APOA1_HUMAN, 

A2MG_HUMAN, FIBA_HUMAN 

Resposta de defesa 80 5,50E-07 HEMO_HUMAN, APOE_HUMAN, CO3_HUMAN, A1AT_HUMAN, 
HPT_HUMAN, APOA1_HUMAN, A2MG_HUMAN, FIBA_HUMAN 

Coagulação sanguínea 60 7,33E-07 TRFE_HUMAN, APOA1_HUMAN, APOE_HUMAN, 
A2MG_HUMAN, FIBA_HUMAN, A1AT_HUMAN 

Hemeostase 60 7,97E-07 TRFE_HUMAN, APOA1_HUMAN, APOE_HUMAN, 
A2MG_HUMAN, FIBA_HUMAN, A1AT_HUMAN 

Resposta a ferimentos 70 1,23E-06 TRFE_HUMAN, APOA1_HUMAN, APOE_HUMAN, 
A2MG_HUMAN, FIBA_HUMAN, CO3_HUMAN, A1AT_HUMAN 

Resosta inflamatória 60 3,95E-06 HPT_HUMAN, APOA1_HUMAN, APOE_HUMAN, 
A2MG_HUMAN, CO3_HUMAN, A1AT_HUMAN 

Regulação dos níveis dos fluidos corporais 60 4,64E-06 TRFE_HUMAN, APOA1_HUMAN, APOE_HUMAN, 
A2MG_HUMAN, FIBA_HUMAN, A1AT_HUMAN 

Cicatrização de feridas 60 6,27E-06 TRFE_HUMAN, APOA1_HUMAN, APOE_HUMAN, 
A2MG_HUMAN, FIBA_HUMAN, A1AT_HUMAN 

Regulação da qualidade biológica 90 8,77E-06 TRFE_HUMAN, HEMO_HUMAN, CERU_HUMAN, APOE_HUMAN, 
CO3_HUMAN, A1AT_HUMAN, APOA1_HUMAN, 
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A2MG_HUMAN, FIBA_HUMAN 

Regulação negativa da atividade catalítica 60 1,69E-05 HPT_HUMAN, APOA1_HUMAN, APOE_HUMAN, 
A2MG_HUMAN, CO3_HUMAN, A1AT_HUMAN 

Resposta ao estresse 90 2,37E-05 TRFE_HUMAN, HEMO_HUMAN, APOE_HUMAN, CO3_HUMAN, 
A1AT_HUMAN, HPT_HUMAN, APOA1_HUMAN, 

A2MG_HUMAN, FIBA_HUMAN 

Exocitose 50 3,96E-05 TRFE_HUMAN, APOA1_HUMAN, A2MG_HUMAN, 
FIBA_HUMAN, A1AT_HUMAN 

Regulação da ativação da cascata de proteínas 30 4,77E-05 A2MG_HUMAN, FIBA_HUMAN, CO3_HUMAN 

Homeostase de íons 50 0,0003 TRFE_HUMAN, HEMO_HUMAN, APOA1_HUMAN, 
CERU_HUMAN, APOE_HUMAN 

Resposta imune 40 0,0003 HEMO_HUMAN, A2MG_HUMAN, FIBA_HUMAN, CO3_HUMAN 

Regulação do metabolismo de proteínas 70 0,00038 HEMO_HUMAN, APOA1_HUMAN, APOE_HUMAN, 
A2MG_HUMAN, FIBA_HUMAN, CO3_HUMAN, A1AT_HUMAN 

Homeostase iônica do ferro celular 30 0,00072 TRFE_HUMAN, HEMO_HUMAN, CERU_HUMAN 

Endocitose 50 0,00074 HPT_HUMAN, HEMO_HUMAN, APOA1_HUMAN, 
APOE_HUMAN, CO3_HUMAN 

Liberação de lipoproteínas de alta densidade 20 0,0008 APOA1_HUMAN, APOE_HUMAN 

Regulação positiva da esterificação do 
colesterol 

20 0,001 APOA1_HUMAN, APOE_HUMAN 
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A análise das proteínas diferencialmente expressas realizada no Metacore gerou 

uma rede de processos biológicos, envolvendo os genes que codificam as proteínas α-2-

macroglobulina, complemento C3 e apo A, que se correlacionam com o metabolismo de 

lipídios (Figura 5). 

 

 
*Alfa-2-macroglobulina, Complemento C3 e Apo A I se apresentaram menos expressas no LPPM em 

relação ao LMPM e CMPM. 

 
Figura 5- Rede gerada no Metacore envolvendo os genes que codificam as proteínas α-2-macroglobulina, 

complemento C3 e apo A.
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Os mapas de vias englobando as proteínas diferencialmente expressas deste 

estudo foram pesquisados no Metacore e, os mapas que se destacaram com valor de p 

significativo estão representados no gráfico 2. As vias que podem estar relacionadas 

com risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares foram a via de 

transporte reverso do colesterol mediado pelo HDL e a interrupção da via complemento 

em microangiopatia trombótica, respectivamente (Figuras 6 e 7). 

 

 

Gráfico 2- Análise de mapas de vias fornecida pelo Metacore para proteínas diferencialmente 

expressas entre os clusters CMPM, LMPM e LPPM 
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*As proteínas ApoA e ApoE estão mais expressas no cluster LMPM em relação ao LPPM e foram 

colocadas no contexto de biologia de sistemas pelo programa Metacore. 

 

Figura 6- Transporte reverso de colesterol mediado por HDL como resultado da busca por mapas de vias 

utilizando o Metacore. 
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*A proteína complemento C3 está mais expressa no cluster LMPM em relação ao LPPM e foi 

colocada em contexto de biologia de sistemas pelo programa Metacore. 

 

Figura 7- Interrupção da via complemento em microangiopatia trombótica 

 

A análise de redes geradas no Metacore das proteínas diferencialmente expressas 

selecionou a que mais se destacou com valor de p significativo, a via de sinalização da 

inflamação pela interleucina -6 (Figura 8). 
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*Alfa-2-macroglobulina, ceruloplasmina, complemento C3, hemopexina e alfa-1-antitripsina se 

apresentaram menos expressa no cluster LPPM em relação aos clusters LMPM e CMPM. Fibrinogênio de 

cadeia alfa estava menos expresso nos clusters LMPM e LPPM em relação ao CMPM e a haptoglobina 

estava mais expressa nos dois clusters de indivíduos com LES em relação aos saudáveis. 

 

Figura 8- Via de sinalização da inflamação pela IL-6 
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Com o Western Blot foi possível observar que a hemopexina estava 

significativamente mais expressa no cluster LMPM em relação ao cluster LPPM (p = 

0,042) o que corrobora com os resultados da proteômica feita com ITRAQ (Gráfico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3- Comparação do fold change da hemopexina entre os três clusters. Análise de 

expressão da hemopexina feita por Western Blot e as bandas quantificadas por densitometria 

pelo software Image J. 

 

Resumidamente, os resultados das proteínas encontradas pela técnica da 

proteômica, estão representados na tabela 9. 

Tabela 9- Resultados da proteômica correlacionados com a literatura 

Proteínas identificadas  

Situação associada ao maior 

risco para doenças 

cardiovasculares  LMPM LPPM 

Apolipoproteina A-I  Baixa expressão ↑ ↓ 

Alfa-2-macroglobulina Baixa expressão ↑ ↓ 

Alpha-1-antitripsina Baixa expressão ↑ ↓ 

Apolipoproteina E  Baixa expressão ↑ ↓ 

Ceruloplasmina Baixa expressão ↑ ↓ 

Complemento C3 Baixa expressão ↑ ↓ 

Fibrinogênio cadeia alfa Alta expressão ↓ ↓ 

Haptoglobina Baixa expressão ↑ ↑ 

Hemopexina  Baixa expressão ↑ ↓ 

Sorotransferrina Baixa expressão ↑ ↓ 
↑ = proteínas mais expressas em relação ao CMPM. 

↓ = proteínas menos expressas em relação ao CMPM. 

 

 

CMPM = 1       LMPM = 2        LPPM = 3 

p = 0,042 
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6. DISCUSSÃO 
 

 O presente estudo mostrou que as adolescentes com LESJ apresentaram maior 

IMC, circunferência da cintura, concentrações séricas de homocisteína, triglicérides, 

TNF-α, hs-PCR e, menor estatura e concentração de folato sérico quando comparadas 

com adolescentes saudáveis. Além disso, o cluster LPPM apresentou uma expressão 

diminuída das proteínas apolipoproteína AI, apolipoproteína E, alfa-2-macroglobulina, 

alfa-1-antitripsina, ceruloplasmina, complemento C3, hemopexina e sorotransferrina 

quando comparado aos clusters CMPM e LMPM. 

 Altos valores de IMC foram fortemente correlacionados com o aumento de 

fatores de risco para doenças cardiovasculares como PCR, fibrinogênio e adesão de 

moléculas intracelulares no estudo Women’s Healthy Study (43). O excesso de peso 

observado em pacientes com LES em uso crônico de corticóide pode aumentar a 

probabilidade da ocorrência de doenças cardiovasculares, gerando um círculo vicioso, 

no qual o ganho de peso pode manter a doença em atividade e assim, requerer o uso 

contínuo de corticóides (45). A obesidade no LES está relacionada com a diminuição da 

qualidade de vida, com limitações funcionais, dores e fadiga (42). 

 Da mesma maneira que o IMC, altos valores de circunferência da cintura são 

fatores preditores da ocorrência do aumento da espessura da carótida em adultos com 

LES (44). As adolescentes portadoras de LESJ do presente estudo apresentaram maior 

circunferência da cintura quando comparadas com adolescentes saudáveis. Sabio et al. 

(2009) encontraram o mesmo resultado em adultos com LES com a presença de 

síndrome metabólica (78). Rizk et al. (2012) (79) concluíram que um alto valor de 

circunferência da cintura é um fator de risco para o desenvolvimento de aterosclerose. 

Ortiz et al. (2013) (80), não encontraram diferença significativa entre adolescentes com 

LESJ com e sem dislipidemia para circunferência da cintura. 

 As participantes com LESJ não apresentaram pressão sistólica e diastólica 

significativamente diferente em relação as saudáveis embora alguns estudos mostrem 

que 31% dos pacientes pediátricos com LESJ e 60% de adultos com LES apresentem 

hipertensão (81,82). 

 Neste estudo, as participantes com LESJ tinham a concentração de Hcy 

plasmática maior do que as saudáveis. Ortiz et al. e Boros et al., também encontraram a 

Hcy mais elevada no plasma de pacientes pediátricos com LESJ quando comparados 
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com controles saudáveis (80,83). Um estudo transversal com crianças e adolescentes 

com LESJ encontrou uma prevalência de 47% dos pacientes com Hcy elevada 

comparados com controles saudáveis (22). Von Feldt et al. (2006), encontraram a 

hiperhomocisteinemia positivamente correlacionada com altos escores de calcificação 

da artéria coronária (rho = 0,24, p = 0,002) em pacientes adultos com LES, e 

consideraram a Hcy um marcador laboratorial para a ocorrência de doenças 

cardiovasculares ateroscleróticas em pacientes com LES (8). Elevada concentração de 

Hcy está correlacionada com disfunção endotelial, agregação plaquetária e aceleração 

da oxidação do LDL. Estudos prospectivos, tipo meta análises, sugerem que a redução 

da concentração de Hcy plasmática para 3 µmol/l, ou a redução em 25% da média da 

concentração de 12 µmol/l, pode reduzir o risco de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares em 11 a 16% e de infarto em 19 a 24% dos casos (84). 

 Alguns estudos, incluindo o Framingham Heart Study, também encontraram que 

a alta concentração de Hcy está associada com aumento de doença arterial coronariana e 

acidente vascular cerebral, sendo considerada uma importante causa de 

morbimortalidade em pacientes com LES (16,85,86). Em adultos com LES, tanto a 

inflamação secundária a patologia quanto a elevada concentração de Hcy podem ser a 

causa do desenvolvimento precoce de aterosclerose (83). 

 As vitaminas B12, B6 e folato estão envolvidas no metabolismo da Hcy e, a 

concentração sérica de Hcy está inversamente relacionada com a ingestão dessas 

vitaminas (82). Minami et al. (2011), encontraram que a ingestão de vitamina B6, B12 e 

folato podem influenciar a concentração sérica de marcadores de inflamação como a 

PCR, citocinas e homocisteína (87). 

 As pacientes com LESJ do presente estudo apresentaram ingestão deficiente 

comparada com a recomendação (Recommended Dietary Allowances – RDA) de folato 

(27.54% da RDA) e vitamina B6 (64% da RDA) e ingestão superior a recomendada de 

vitamina B12 (170% da RDA) (88). O fato da ingestão de vitamina B12 ter sido maior 

no grupo LESJ comparado com o grupo controle pode explicar a maior concentração 

sérica dessa vitamina no LESJ. Alguns estudos com pacientes adultos com LES 

encontraram a vitamina B12 plasmática diminuída quando comparado ao controle 

(21,85,89), porém esses estudos não controlaram para ingestão alimentar.  

 Do Prado et al. (2006), não encontraram diferença estatística na concentração 

sérica de vitamina B12 entre crianças com LESJ e controles saudáveis (22). Apesar do 

consumo de folato não ter sido significativamente diferente entre os grupos do presente 
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estudo, a concentração sérica de folato foi estatisticamente menor no grupo LESJ 

comparada ao controle. Padjas et al. (2007), também encontraram menor concentração 

sérica de folato em adultos com LES (89). do Prado et al. (2006), confirmaram esses 

resultados com pacientes pediátricos com LESJ comparados a saudáveis (22). Refai et 

al. (2002), estudaram pacientes adultos com LES com e sem trombose comparados com 

controles saudáveis. Os autores não encontraram diferença significativa entre os grupos 

em relação a concentração sérica de folato, porém o folato foi significativamente 

associado com altas concentrações plasmáticas de Hcy (85). 

 Além da deficiência de vitaminas, a deficiência ou a redução na atividade da 

enzima MTHFR, comum no metabolismo da Hcy, resulta em hiperhomocisteinemia, 

homocisteinúria e hipometioninemia. Pacientes com deficiência grave ou redução na 

atividade dessa enzima, principalmente durante a infância e adolescência, podem 

apresentar atraso no desenvolvimento, disfunção motora, convulsões, distúrbios 

psiquiátricos e neurológicos e também aumento do risco de complicações vasculares 

(90). A atividade reduzida da enzima MTHFR é um fator preditivo para estenose da 

artéria coronária independente de outros fatores de risco, como idade, tabagismo, 

hipercolesterolemia e hipertensão (90–92). 

 Entender a complexidade do metabolismo de diversos nutrientes interagindo 

entre si e com os genes, requer uma pesquisa ampla com a análise do fenótipo 

nutricional e o meio ambiente. Atualmente, a descrição da fisiologia humana como 

resposta a intervenção nutricional é chamada de “nutritional phenotype”. Esse modelo 

de pesquisa requer um novo tipo de delineamento experimental e ferramentas de 

bioinformática mais sofisticadas para facilitar a compreensão dos estudos no contexto 

de sistema biológico (93,94). 

 O processo inflamatório presente no LES é um fator de risco pró-aterogênico 

independente para alterações no perfil lipídico e no metabolismo de lipoproteínas em 

pacientes com LES com e sem atividade (45). Hayata et al. (2005), identificaram uma 

taxa de dislipidemia em 50 a 85% em crianças e adolescentes com LES (95). O presente 

estudo demonstrou que o triglicérides sérico estava aumentado nas pacientes com LESJ 

comparadas às saudáveis. Valdivielso et al. (2008) encontraram concentração sérica de 

triglicérides maior em adultos com LES comparado ao grupo controle (96). Ortiz et al. 

(2013) não encontraram diferença significativa em crianças com LESJ comparadas a 

saudáveis (80). No presente estudo, o triglicérides teve uma correlação positiva com a 
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dose de corticóide dos últimos 6 meses anteriores a coleta de dados (r = 0,830, p = 0,00) 

e com TNF-α (r = 0,518, p = 0,023). 

 Algumas drogas utilizadas no tratamento do LES como, por exemplo, os 

corticosteróides podem atuar como fatores de risco independentes para alterações da 

pressão arterial e do perfil lipídico (46) por aumentarem a produção hepática de VLDL, 

resultando na elevação da concentração de colesterol total, triglicérides, VLDL e LDL 

séricos (22). No presente estudo, criamos clusters de uso de corticóide para avaliar a 

interferência do medicamento na pressão sistólica e diastólica, nos dados 

antropométricos e nos dados bioquímicos. O colesterol total e o triglicéride estavam 

aumentados no cluster que recebia a dose maior de corticóide. Rho et al. (2008) 

encontraram que a dose de corticóide estava associada com o aumento sérico do 

triglicéride mesmo depois de ajustar para idade, sexo e SLEDAI em adultos com LES 

(46). Outros estudos em adultos com LES também sugerem a associação entre a dose de 

corticóide e o aumento do colesterol total e da espessura da carótida (97,98). Sarkissian 

et al. (2007), encontraram, em uma coorte longitudinal, que a redução da dose de 

corticóide acompanhou significativamente a redução de triglicéride plasmático 

(p<0,001) (99). 

 Ardoin et al. (2007) observaram que o TNF – α é uma citocina inflamatória que 

estimula a secreção de proteínas de fase aguda e também está envolvido na alteração do 

perfil lipídico (28). As participantes com LESJ do presente estudo apresentaram 

concentração mais elevada de TNF – α comparadas às saudáveis. Outros estudos 

também encontraram o mesmo resultado (100,101). 

Outra citocina que também é considerada como preditora de doenças 

cardiovasculares é a proteína C reativa de alta sensibilidade (hs-PCR) que é uma 

proteína de fase aguda presente em respostas inflamatórias (102,103). As adolescentes 

com LESJ do presente estudo apresentaram hs-PCR mais elevada no plasma em relação 

as adolescentes saudáveis. Sozeri et al. (2013), encontraram o mesmo resultado para 

pacientes pediátricos com LES. O potencial pró-aterogênico da hs-PCR inclui o 

aumento da adesão vascular, fibrinólise e disfunção endotelial (17). Ardoin et al. (2010), 

encontraram que a hs-PCR está associada ao aumento da mortalidade por doenças 

cardiovasculares em adultos com LES (16). 

Com os resultados da proteômica foi possível observar 10 proteínas diferentes 

estatisticamente entre os clusters CMPM, LMPM e LPPM. Resumidamente, são 

proteínas envolvidas no processo inflamatório, transporte de vitaminas e minerais e 
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metabolismo de lipídeos. A análise Gene Ontology (GO) classificou 100% das proteínas 

encontradas em vesículas e exossomos extracelulares. Além disso, as proteínas 

apolipoproteína A-I e apolipoproteína E foram relacionadas com partícula de 

lipoproteína de alta densidade (HDL), com quilomícrons, com partícula de lipoproteína 

de densidade muito baixa (VLDL) e com partícula de lipoproteína rica em triglicérides. 

Vesículas extracelulares são liberadas por diversas células no meio extracelular e 

são classificadas como ectossomo, exossomo e corpo apoptótico. Os exossomos estão 

presentes em todos os fluidos biológicos, como sangue, urina, tecido tumoral entre 

outros. É cada vez mais evidente que os exossomos desempenham importante função 

em processos como a coagulação, sinalização intercelular, patogênese, metabolismo de 

drogas e vacinas e, dessa forma, há um crescente interesse em se estudar a aplicação 

clínica dos exossomos para que possam ser usados tanto no prognóstico quanto na 

terapêutica de diversas patologias sendo assim, considerados biomarcadores para a 

saúde e doença (104,105). Um estudo de revisão em indivíduos com LES em terapia 

com células tronco mesenquimais, destaca o papel das vesículas extracelulares como 

importantes mediadores nesta nova forma de tratamento (106). 

O GO classificou as proteínas encontradas de acordo com suas funções. A alfa-

2-macroglobulina é uma proteína abundante no plasma, produzida pelo fígado, 

macrófagos, fibroblastos e células do córtex adrenal. Atua como inibidora de protease, 

da fibrinólise (inibe a plasmina e da calicreína) e da cascata de coagulação (inibe a 

trombina). A alfa-2-macroglobulina também faz transporte de fibroblastos, insulina e 

IL-1β (107,108). No estudo de Ramacciotti et al. (2010) a alfa-2-macroglobulina estava 

mais expressa em pacientes com trombose venosa profunda concluindo que essa 

proteína pode influenciar a ocorrência de trombose através da inflamação, excreção de 

células e inibição da fibrinólise podendo ser um biomarcador para a trombose (109).  

Complemento 3 é uma proteína com papel fundamental na ativação do sistema 

complemento, sendo necessária para ativação das vias clássicas e alternativas. A 

deficiência de C3 aumenta à suscetibilidade a infecção bacteriana. A subunidade C3b 

pode se ligar covalentemente, pela sua tio éster, em carboidratos de superfície ou 

agregados imunes. A degradação proteolítica do complemento C3 produz um mediador 

de processo inflamatório local que induz a contração de músculos lisos, aumenta a 

permeabilidade vascular, e causa a liberação de histamina a partir de mastócitos, 

leucócitos e basófilos (110). Watanabe et al. (2012) encontraram proteínas de fase 

aguda, fibrinogênio e haptoglobina e do sistema complemento 3, com expressão 
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aumentada em pacientes com artrite reumatóide (AR) (111). As proteínas encontradas 

são biomarcadores importantes na identificação do risco cardiovascular em pacientes 

com AR (111). Neste trabalho, o C3 se apresentou menos expresso no cluster Lupus de 

Pior Perfil em relação ao controle. Rana et al. (2012) encontraram o mesmo resultado 

para essa proteína em crianças com LES comparadas a controles saudáveis (112).  

Alfa-1-antitripsina é uma proteína inibidora de serina-proteases. Seu alvo 

principal é a elastase, mas também tem uma afinidade por plasmina e trombina. Sua 

função fisiológica importante é a proteção do trato respiratório inferior contra a 

destruição proteolítica por elastase de leucócitos humanos (113).  

Apoliproteína AI (Apo AI) é o principal constituinte protéico da lipoproteína de 

alta densidade (HDL). Também está presente nos quilomícrons secretados pelos 

enterócitos, porém já é rapidamente transferida para o HDL na corrente sanguínea 

(114). A Apolipoproteína E (Apo E) é uma lipoproteína sintetizada principalmente no 

fígado, mas também pode ser produzida em diversos tecidos como os rins e adrenais 

(115). É encontrada circulando no plasma com quilomícrons e lipoproteína de densidade 

intermediária (IDL) (116). 

Apoliproteína A I atua na homeostase do colesterol e, também, possui 

propriedades anti-inflamatórias tanto na inflamação aguda quanto crônica (117), 

podendo inibir a ação de citocinas pró-inflamatórias produzidas pelas células T. Os 

resultados do presente estudo mostram que a Apo AI está mais expressa no cluster 

Lúpus de Melhor Perfil em relação aos outros clusters. A apo A I foi quantificada com 

expressão reduzida no cluster Lúpus de Pior Perfil em relação ao cluster Controle 

Saudável. Rana et al. (2012), também encontraram a Apo AI menos expressa (resultado 

de proteômica) em pacientes pediátricos com LES em relação a indivíduos saudáveis 

(112). McMahon et al. (2006) demonstraram que baixa concentração plasmática de Apo 

AI estava associada com o aumento do risco de desenvolvimento de doença 

cerebrovascular e aterosclerose em mulheres adultas com LES (118). 

Apolipoproteína E possui um importante papel na modulação da inflamação e 

oxidação, pois uma de suas funções está relacionada com citocinas pró- inflamatórias e 

anti-inflamatórias (119). Além disso, a Apo E está presente no metabolismo dos 

lipídeos e, sua deficiência pode levar ao aumento plasmático de colesterol e triglicérides 

e consequentemente de quilomícrons, VLDL e LDL remanescentes (120). Getz et al. 

(2009) afirmam que baixa concentração de apo E pode induzir a hipertrigliceridemia 

(121). Em relação ao sistema imune, um número crescente de estudos apontam para a 
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interação da Apo E suprimindo a proliferação de células T, a regulação dos macrófagos 

e a modulação da inflamação e oxidação (122).  

Neste projeto, a Apo E se encontrava mais expressa no cluster LMPM em 

relação ao LPPM. O cluster LPPM estava com a apo E menos expressa que os 

indivíduos saudáveis. Orlacchio et al. (2008), fizeram a genotipagem do gene que 

codifica a Apo E em indivíduos adultos com LES e controles saudáveis e verificaram 

que a frequência dos alelos da Apo E não variou entre os grupos, porém os pacientes 

com LES que apresentavam o alelo Apo E 2 desenvolviam doenças arterial – 

coronarianas mais precocemente do que os indivíduos que não possuíam esse alelo 

(123). 

 Portanto, tanto a Apo A I quanto a Apo E estão envolvidas no metabolismo de 

lipídeos e a diminuição, seja na concentração plasmática ou uma alteração gênica, 

dessas lipoproteínas pode estar relacionada com o surgimento de doenças 

cardiovasculares em indivíduos com LES. É possível observar neste estudo, que os 

pacientes que se encontravam no cluster LPPM apresentavam a Apo A I e a Apo E 

menos expressa em relação aos indivíduos saudáveis e em relação ao LMPM, fato que 

pode sugerir risco para doenças cardiovasculares. 

O GO relacionou os genes da Apo A I e da Apo E com a função da enzima 

fosfatidilcolina – esterol O-aciltransferase que também é conhecida como lecitina 

colesterol aciltransferase. Essa enzima também participa do metabolismo do colesterol 

convertendo o colesterol livre em ésteres de colesterol e, dessa forma, auxilia a 

produção de HDL (124).  

 Além das proteínas citadas acima, a ceruloplasmina, fibrinogênio de cadeia alfa, 

haptoglobina, hemopexina e a sorotransferrina, também apresentaram função de 

proteínas de ligação pela análise do Gene Ontology. 

A ceruloplasmina é a principal proteína de transporte de cobre no sangue (cerca 

de 95%) com função antioxidante, e também desempenha um papel no metabolismo do 

ferro por promover a oxidação do Fe2+ em Fe3+ sem liberar espécies reativas de 

oxigênio, além de auxiliar no transporte no plasma em associação com a transferrina 

(125,126). Neste estudo, a ceruloplasmina estava mais expressa no cluster LMPM e 

menos expressa no cluster LPPM em relação ao cluster CMPM. Sahebari et al. (2014), 

encontraram o cobre plasmático negativamente correlacionado com a atividade de 

doença em pacientes adultos com LES (127). 
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Fibrinogênio é uma proteína da cascata de coagulação que é clivada após a lesão 

vascular em fibrina pela ação da trombina para formar o coágulo sanguíneo. Além 

disso, produz monômeros que vão polimerizar a fibrina e atuar como co-fatores na 

agregação plaquetária (128). O estudo de Datta et al. (2014) sugere que o fibrinogênio é 

um candidato a biomarcador em pacientes com acidente vascular cerebral isquêmico, 

por ter se apresentado mais expresso no plasma desses pacientes (129). Já os autores do 

estudo de Liu et al. (2013), identificaram o fibrinogênio como biomarcador para o 

diagnóstico clínico de tuberculose, por terem encontrado essa proteína mais expressa no 

plasma de pacientes com tuberculose (130). Os dois clusters de pacientes com LES 

(LMPM e LPPM) apresentaram o fibrinogênio de cadeia alfa menos expresso em 

relação aos indivíduos saudáveis, fato este que não conseguimos explicar. É possível 

que pacientes com LESJ do nosso estudo não apresentem esse fator de risco para doença 

cardiovascular. Pesquisas que incluam associação da proteômica dos nossos pacientes 

com genotipagem podem elucidar esses dados. 

Haptoglobina tem a função de se ligar a hemoglobina livre para permitir a 

reciclagem do ferro heme pelo fígado e também para evitar possíveis danos renais. O 

complexo haptoglobina – hemoglobina é rapidamente capturado pelo receptor de 

limpeza dos macrófagos CD 163 na superfície celular hepática. Após a hemólise, a 

hemoglobina tende a se acumular nos rins e ser excretada na urina. Também atua como 

um agente antimicrobiano, antioxidante e antibacteriano, desempenhando um papel na 

modulação de diversos aspectos da resposta de fase aguda. A haptoglobina não clivada 

desempenha um papel na permeabilidade intestinal, controlando o equilíbrio entre a 

tolerância e a imunidade contra antígenos (131). Em 2006, Pavón et al. encontraram 

aumento na expressão da isoforma haptoglobina -2 em pacientes com lúpus, 

considerando-a um biomarcador para manifestações na doença, como 

hipergamaglobulinemia, vasculite e doenças cardiovasculares (132). O grupo de Ijäs et 

al. (2013) fizeram análises de polimorfismo no gene que codifica a haptoglobina em 

pacientes com hemorragia intra-placa, e verificaram que alterações no gene que codifica 

essa proteína podem modular a resposta inflamatória nesses pacientes e associaram com 

o risco de eventos cardiovasculares isquêmicos (133). O presente estudo encontrou a 

haptoglobina mais expressa nos dois clusters de pacientes com LESJ em relação ao 

controle saudável, porém, é necessário associar esses resultados proteômicos com 

análises genômicas para facilitar a compreensão dos dados.  
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Hemopexina tem a função de se ligar a porção heme liberada pela hemoglobina com 

a maior afinidade que qualquer outra proteína conhecida para transportá-la até o fígado, 

retornando para a circulação após esse processo. Além do transporte, a hemopexina 

protege o organismo humano contra os danos oxidativos causados pela porção heme 

livre e preserva o ferro plasmático (134). Na deficiência de hemopexina plasmática o 

ferro heme entra nas células e é tóxico. A hemopexina pode promover neuro – proteção 

em ratos com acidente vascular cerebral e hemorragia cerebral em rato. In vitro, oferece 

proteção celular contra o ferro heme e espécies reativas de oxigênio (135). O presente 

estudo encontrou a hemopexina mais expressa no cluster Lupus de Melhor Perfil e 

menos expressa no cluster Lupus de Pior Perfil. Hernández et al. (2013), encontraram a 

hemopexina mais expressa em pacientes diabéticos em comparação com indivíduos 

saudáveis, porém a literatura é escassa de dados associados ao LES (136). 

Sorotransferrina, também conhecida por transferrina é responsável pelo 

transporte do ferro a partir de locais de absorção e degradação do ferro heme para os 

locais de armazenamento e utilização. A ligação com o ferro é forte, porém reversível. 

A quantidade de ferro ligado a transferrina é inferior a 0,1% do ferro total do 

organismo. Sua maior afinidade é com o Fe3+ em pH neutro e essa afinidade diminui 

com valores de pH ácido (137). Custodio et al. (2012) encontraram que a 

sorotransferrina estava mais expressa e a alfa-1-antripsina menos expressa no plasma 

humano e encontraram associação com trombose e coagulação (138). Neste trabalho, a 

sorotransferrina estava menos expressa no cluster LPPM e mais expressa no cluster 

LMPM em relação aos indivíduos saudáveis, isso pode ser explicado pelo fato de que a 

transferrina é uma proteína negativa da resposta de fase aguda e os pacientes do LPPM 

apresentavam maior concentração plasmática de proteína C reativa compatível com 

resposta de fase aguda (139). 

A análise de bioinformática feita pelo software Metacore encontrou uma via de 

sinalização envolvendo as proteínas apo A I, complemento C3 e alfa-2-macroglobulina 

no metabolismo do colesterol. Essa via mostra o envolvimento direto da apo A I no 

metabolismo da HDL, o que confirma sua função no metabolismo lipídico. O 

complemento C3 e a alfa-2-macroglobulina estão envolvidos de forma indireta no 

metabolismo do colesterol, através das funções da calicreína. 

A pré-calicreína plasmática é uma glicoproteína que é sintetizada pelo fígado e 

secretada para a corrente sanguínea como um peptídeo de cadeia única. É convertida em 

calicreína pelo fator XIIa pela clivagem na ligação com a arginina – isoleucina. 
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Participa da coagulação sanguínea, fibrinólise, geração de quininas e inflamação (140). 

Em estudos transversais, o sistema calicreína – quinina tem sido associado com doenças 

cardiovasculares e seus fatores de risco, incluindo inflamação, controle da pressão 

arterial e coagulação (141,142). Elevados níveis plasmáticos de calicreína tem sido 

associado com o aumento do risco de infarto do miocárdio (143). Mackenzie et al. 

(2010) encontraram associação positiva entre os níveis plasmáticos de calicreína e 

colesterol total (p < 0,01) e triglicérides (p < 0,01) em crianças saudáveis, sugerindo que 

essa proteína está associada com risco cardiovascular em crianças especialmente com 

perfil lipídico alterado (144). 

Aterosclerose é um processo inflamatório crônico e o sistema complemento tem 

um papel fundamental na imunidade em pacientes com essa condição patológica por 

remover as células apoptóticas das placas ateroscleróticas. Dentro das placas 

ateroscleróticas, o sistema complemento pode ser ativado pelas vias clássica ou 

alternativa (145). A via clássica ativa o sistema complemento por meio da ligação do 

anticorpo com o antígeno e, uma das vias alternativas, é através da proteína calicreína 

que cliva e ativa o complemento C3, possibilitando sua atuação nas placas 

ateroscleróticas (146). 

Já a alfa-2-macroglobulina é uma proteína que está relacionada com a calicreína 

por atuar como inibidora de fibrinólise pela inibição da plasmina e da calicreína e, a 

proteína apo A não se mostra interligada com a calicreína, porém está relacionada 

diretamente com o metabolismo de lipídeos confirmando suas funções no metabolismo 

dos lipídeos. 

Outra via de sinalização criada pelo Metacore foi a via de transporte reverso do 

colesterol mediado pela HDL envolvendo as proteínas apo A I and apo E. A 

lipoproteína de alta densidade (HDL) é uma proteína produzida pelo fígado e possui em 

sua conformação as proteínas apo AI e apo E (147,148). Tem um importante papel 

protetor contra a aterosclerose, suas propriedades anti-ateroscleróticas incluem a 

liberação do colesterol celular e o transporte reverso do colesterol, efeitos antioxidante, 

anti-inflamatório e anticoagulante. O transporte reverso do colesterol é uma via 

complexa que induz o transporte de colesterol das células e tecidos para o fígado, onde 

será metabolizado, absorvido e catabolizado (149–153). 

Além das vias citadas acima, o Metacore também encontrou a via de Interrupção 

da via complemento em microangiopatia trombótica. Microangiopatia trombótica é 

caracterizada por oclusões microvasculares generalizadas (trombos ricos em plaquetas), 
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trombocitopenia, anemia hemolítica, disfunções neurológicas, insuficiência renal e 

febre. O sistema complemento tem um papel fundamental na imunidade e, pode ser 

ativado pela via clássica (as imunoglobulinas IgG1, IgG3 e IgM ativam o C1q) ou pela 

via alternativa (induzida pela IgA que ativa o C3 e a Properdina) (110,154–158). Tanto 

a via clássica, quanto a alternativa, levam a defesa celular contra o agente danoso e a 

inflamação (156,159). Distúrbios na regulação do sistema complemento estão 

associados com a suscetibilidade em desenvolver microangiopatia trombótica (160–

162). 

Para as redes de processo biológico, a via que mais se destacou foi a via de 

sinalização da inflamação pela interleucina -6. O presente estudo não avaliou a 

concentração sérica de Interleucina – 6 (IL-6) mas a via representada por esse marcador 

mostra a inter-relação da IL-6 com a ceruloplasmina, complemento C3, hemopexina, 

fibrinogênio de cadeia alfa, haptoglobina, alfa-2-macroglobulina, apo AI, apo E e alfa-

1-antitripsina direta ou indiretamente mostrando sua atuação na secreção de proteínas de 

fase aguda. Asanuma et al. (2006), encontraram a concentração de IL-6 aumentada em 

pacientes adultos com LES comparados aos controles. A IL-6 foi correlacionada com o 

IMC (r = 0.34; p = 0.003), SLEDAI (r = 0.34; p = 0.003), PCR (r = 0.50; p < 0.001) 

MCP-1 (r = 0.41; p < 0.001) e HDL (r = -0.29; p = 0.01). A IL-6 também foi associada 

com calcificação coronariana (OR = 1.07, p = 0.035) (163). Hu et al. (2006), 

encontraram concentração sérica de IL-6 aumentada em pacientes lúpicos, com e sem 

atividade, comparados com controles saudáveis e, a IL-6 estava positivamente 

correlacionada com o SLEDAI (r = 0.74, p < 0.01) (164). 

A IL-6 é uma citocina secretada em processos inflamatórios por macrófagos, 

células endoteliais e fibroblastos e possui uma importante função na regulação do 

sistema imune. É uma citocina pró-inflamatória e sua primeira ação é induzir a secreção 

de proteínas de fase aguda pelo fígado para a corrente sanguínea e, essas proteínas, 

podem atuar como mediadoras na resposta inflamatória. Porém, se a expressão de IL-6 

estiver aumentada, essa citocina irá contribuir para a patogênese em vias de inflamação, 

autoimunidade e câncer (165).  
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7. CONCLUSÃO 
 

O presente estudo possui algumas limitações, como o tamanho amostral e o 

desenho transversal. Porém, apesar das limitações, foram encontradas algumas variáveis 

relacionadas com a progressão de doenças cardiovasculares em adolescentes, como alto 

IMC, circunferência da cintura, altas concentrações séricas de homocisteína, 

triglicérides, TNF-α, hs-PCR e baixa concentração sérica de folato. Além disso, foram 

encontradas proteínas pró-inflamatórias relacionadas com a inflamação e metabolismo 

de lipídeo menos expressas no cluster lúpus pior perfil metabólico. A identificação 

precoce desses marcadores inflamatórios facilita o desenvolvimento de estratégias de 

intervenção, tanto médica quanto nutricional, com a finalidade de reduzir ou até mesmo 

evitar a ocorrência de doenças cardiovasculares em pacientes pediátricos com LES. 

Sendo assim, é possível concluir que o presente estudo sinaliza possíveis complicações 

cardiovasculares futuras em pacientes com LESJ e, sugerem a necessidade de novos 

estudos, a fim de elucidar a interação do estado nutricional e das proteínas encontradas 

pela proteômica no contexto de sistemas biológicos em pacientes com LESJ. 
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ANEXO A:  Protocolo de pesquisa para participantes com LES. 
 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO GRUPO LÚPUS 

Data da coleta: __/__/__;  

Data do caso novo: __/__/__;  

Data do início dos sintomas: __/__/__ 

 

1) Nome do Paciente: 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2) Registro do Hospital das Clínicas: _____________________________________ 

 

3) Nome do responsável:  

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4) Critérios diagnósticos para o LES: 

 Rash malar 

 Rash discóide 

 Fotossensibilidade 

 Úlceras orais  

 Artrite 

 Serosite 

 Alteração renal 

 Alteração neurológica 

 Alteração hematológica  

 Alteração imunológica: 

 FAN  

 

5) Comorbidades associadas ao LES (atual ou prévia): 

 HAS controlada 

 HAS não controlada 

 Anti-DNA nativo 

 Anti-SM 

 ACA 

 PIL 
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 Dislipidemia em tratamento dietético 

 Dislipidemia em tratamento medicamentoso 

 Dislipidemia não tratada 

 Presença de anticorpo antifosfolípide 

 Síndrome do anticorpo antifosfolípide 

 Obesidade 

 

6) Índice de dano cumulativo (SLICC/ACR-DI) Após o 6º mês de diagnóstico de 

LES: _______________________________________ 

 

7) Índice de atividade da doença (SLEDAI): 

______________________________________________________________ 

 

8) Estadiamento Puberal:  

 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

9) Medicamentos utilizados no momento: 

 

MEDICAMENTO DOSE/DOSE ACUMULADA TEMPO DE USO 

Prednisona   

Pulso de Metilprednisolona   

Azatioprina   

Micofenolato   

Metotretaxate   

Leflonomide   

Hidroxicloroquina   

Ciclofosfamida   

Anti-hipertensivos   

AAS   

Anticoagulante   

Estatina   
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Ácido Fólico   

Cálcio   

Vitamina D   

 

Outros medicamentos: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

10) Dados Antropométicos: 

Dados Peso Estatura IMC 

Classificação 

IMC (OMS) 

Circuferência 

da Cintura 

Valores       

  

Unidades Kg metros kg/m2 Percentil cm 

    

  

 

11) Pressão arterial: _____________________________________________ 

 

12) Dados laboratoriais: 

 

Análises Unidade Resultados Valores de Referência 

Homocisteína µmol/L  <12 

Vitamina B12 pmol/L  128 - 648 

Folato ng/mL  3-17 

PCR mg/L  0,14 (mediana) 

IL-6 
pg/mL 

 3,4-5,9 

TNF-α 
pg/mL  8,1 

MCP-1 
Ng/mL 

 5 

Leptina 
ng/mL 

 0,5 

Adiponectina 
ng/mL 

 0,78 

Grelina pg/mL  0,6 

Colesterol total mg/dL  150-169 (limítrofe) 

HDL mg/dL  ≥45 

LDL mg/dL  100-129 (limítrofe) 
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Triglicérides mg/dL  100 – 129 (limítrofe) 

Anti-DNA nativo    

C-3    

C-4    

Cilindrúria    

Hematúria    

Proteinúria    

Piúria    

Hemoglobina    

Hematócrito    

Plaquetas    

Leucócitos    

 

 

 

13) Proteínas expressas encontradas com a técnica da proteômica: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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SLEDAI 
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SLICC/ACR-DI 
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ANEXO B: Protocolo de pesquisa para participantes saudáveis. 
 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO GRUPO CONTROLE 

Data da coleta: __/__/__;  

Data de Nascimento: __/__/__ 

 

1) Nome do Paciente: 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2) Registro da Vila Lobato: _____________________________________ 

 

3) Nome do responsável:  

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4) Estadiamento Puberal:  

 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5) Medicamentos utilizados no momento: 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  

6) Fumante?  (  ) Sim   (  ) Não 

 

7) Dados Antropométicos: 

Dados Peso Estatura IMC 

Classificação 

IMC (OMS) 

Circuferência 

da Cintura 

Valores       

  

Unidades Kg metros kg/m2 Percentil cm 

      

 

8) Pressão arterial: _____________________________________________ 
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9) Dados laboratoriais: 

 

Análises Unidade Resultados Valores de Referência 

Homocisteína µmol/L  <12 

Vitamina B12 pmol/L  128 - 648 

Folato ng/mL  3-17 

PCR mg/L  0,14 (mediana) 

IL-6 
pg/mL 

 3,4-5,9 

TNF-α 
pg/mL  8,1 

MCP-1 
Ng/mL 

 5 

Leptina 
ng/mL 

 0,5 

Adiponectina 
ng/mL 

 0,78 

Grelina pg/mL  0,6 

Colesterol total mg/dL  150-169 (limítrofe) 

HDL mg/dL  ≥45 

LDL mg/dL  100-129 (limítrofe) 

Triglicérides mg/dL  100 – 129 (limítrofe) 

Anti-DNA nativo    

C-3    

C-4    

Cilindrúria    

Hematúria    

Proteinúria    

Piúria    

Hemoglobina    

Hematócrito    

Plaquetas    

Leucócitos    
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10) Proteínas expressas encontradas com a técnica da proteômica: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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ANEXO C: Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

DEPARTAMENTO DE PUERICULTURA E PEDIATRIA 
Av. Bandeirantes, 3900. Cep 14049-900 – Ribeirão Preto – SP 

Telefone: (16) 3602-2573 - FAX: (16) 3602-2700 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 Eu, PROFESSORA DOUTORA JACQUELINE PONTES MONTEIRO e a pós 

graduanda ROBERTA GARCIA SALOMÃO, pesquisadoras do Departamento de Puericultura 

e Pediatria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP-SP), estamos desenvolvendo a 

pesquisa intitulada “Homocisteína e Proteoma Plasmático no Lúpus Eritematoso Sistêmico 

Juvenil”. 

 O objetivo da pesquisa é identificar proteínas plasmáticas que estão relacionadas a 

fatores ou grupo de fatores de risco que podem ajudar a predizer quais pacientes terão eventos 

cardiovasculares ateroscleróticos precoces a fim de auxiliar no regime terapêutico em uma 

população de crianças e adolescentes portadores de lúpus eritematoso sistêmico, os indivíduos 

sem a presença desta patologia participarão para fins de comparação dos resultados dos exames 

laboratoriais. Será necessário a coleta de sangue para análises laboratoriais. O único risco que o 

projeto oferece é de uma punção venosa; os benefícios são fornecer biomarcadores específicos 

para evoluções no regime terapêutico do lúpus eritematoso sistêmico além de, proteínas 

relacionadas a fatores de risco ou a grupo e fatores de risco para auxiliar a predizer quais 

pacientes terão eventos cardiovasculares ateroscleróticos precocemente. 

EU____________________________________________________________________ 

RG: ________________________, abaixo assinado, responsável por 

______________________________________________________________________, 

confirmo ter recebido todas as informações sobre a pesquisa a ser desenvolvida e, ciente dos 

direitos abaixo relacionados, autorizo sua participação e também, os direitos da entrevista e do 

levantamento de dados para serem divulgados em eventos científicos e periódicos. 

 Este documento oferece as seguintes garantias ao paciente e seu responsável: 

 Os indivíduos colaboradores desta pesquisa irão receber resposta a qualquer pergunta ou 

esclarecimento a dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros 

relacionados com a pesquisa; 

 A liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 

estudo, sem que isso traga qualquer prejuízo para o entrevistado; 

 A segurança de que serão preservadas a identidade e privacidade do entrevistado; 

 O compromisso de me valer da legislação em caso de danos; 

 A garantia de que não haverá riscos e nem desconfortos, ou gastos de qualquer natureza; 

 A garantia de seguir todas as exigências que constam na Resolução 196/96, de 10 de 

outubro de 1996, que regulamenta o desenvolvimento de pesquisas envolvendo seres 

humanos e prevendo que todo o indivíduo menos de idade deve possuir um termo de 

consentimento de seu representante legal para participar como sujeito da pesquisa. 

Telefone para dúvidas: (16)3602-2478. 

________________________________________________________________ 

Participante da pesquisa 

 

________________________________________________________________ 

Roberta Garcia Salomão 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do responsável 
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ANEXO D: Foto representativa da imunodepleção das proteínas 

mais abundantes (Albumina e IgG). 
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ANEXO E: Porcentagem de cobertura da identificação das 

proteínas diferencialmente expressas entre os clusters CMPM, 

LMPM e LPPM pelo Scaffold. 
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