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A distribuição dos anticorpos anti-LPL do subtipo IgG de acordo com a

densidade óptica está ilustrada na Figura 1. O grupo anti-LPL positivo (anti-

LPL+) foi detectado em 25 dos sessenta e seis pacientes com LES (37,8 %)

selecionados para esse estudo. Nenhuma diferença significativa foi encontrada

entre os grupos anti-LPL+ e negativo (anti-LPL-) em relação a idade média

(36,9 ± 11,4 vs. 32,9 ± 9,0 anos, p=0,12), sexo feminino (88% vs. 85,4%,

p=1,0), raça branca (76% vs. 73,2%, p=1,0) e índice de massa corpórea (22.5 ±

3.3 vs. 23.7 ± 2,8 kg/m2, p=0,11) no momento da inclusão (Tabela 1).

De forma semelhante, os grupos foram idênticos concernente à duração

média da doença (110,4 ± 85,4 vs. 105,0 ± 70,3 meses, p=0,98), dose média

diária de prednisona (11,2 ± 15,7 vs. 11,5 ± 15,0 mg/d, p=0,86) e a frequência

do uso de esteróides (56% vs. 58,5%, p=1,0) ou o uso de difosfato de

cloroquina (60% vs. 76,5%, p=0,26) (Tabela 1). A freqüência das características

clínicas foram similares em ambos os grupos estudados com relação ao

envolvimento do sistema nervoso central, da pele, das articulações, dos rins, do

sistema hematológico, bem como quanto à presença de serosite e vasculite

(p>0,05). Por outro lado, anticorpos anti-dsDNA foram detectados em mais do

que um terço no grupo anti-LPL+ (36%) e em apenas 4,9% no grupo anti-LPL-

(p=0,0017). Da mesma forma, anticorpos anti-cardiolipina do subtipo IgG foram

também mais freqüentemente observados no primeiro grupo (36% vs. 12,2%,

p=0,03). Em contraste, a frequência dos outros autoanticorpos, anti-RNP (44%

vs. 43,9%, p=1,0), anti-Sm (20% vs. 22%, p=1,0), anti-Ro/SSA (36% vs. 26,8%,
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p=0,58), anti-La/SSB (12% vs. 4,9%, p=0,35), e anti-cardiolipin do subtipo IgM

(8% vs. 4,9%, p=0,63) foi comparável nos grupos anti-LPL positivos e

negativos.

FIGURA 1: Distribuição da reatividade dos anticorpos anti-lipoproteína lipase

(Anti-LPL) dos sessenta e seis pacientes com lúpus eritematoso

sistêmico. Cada ponto no gráfico simboliza um paciente e a linha

tracejada representa a média do valor acrescida de três desvios-

padrões dos controles saudáveis para o ensaio desse anticorpo

(cut-off=0,37)
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Em relação ao perfil lipídico, os níveis de triglicérides foram

significantemente mais elevados no grupo anti-LPL positivo comparados

aqueles do grupo anti-LPL negativo (p=0,033), como demonstrado na Tabela 2.

Apesar de aparentemente mais elevados, os níveis de VLDL-c no primeiro

grupo não alcançaram significância estatística (p=0,06). Além disso, ambos os

grupos apresentaram níveis similares de HDL-c, LDL-c e de colesterol total.

 

TABELA 1: Dados demográficos e uso de medicações

Anti-LPL +

(n=25)

Anti-LPL –

(n=41) 

P

ACHADOS DEMOGRÁFICOS

• Idade (anos)

• Raça branca (%)

• Sexo feminino (%)

• IMC (Kg/m2)

DURAÇÃO DA DOENÇA (meses)

USO DE PREDNISONA (%)

USO DE CLOROQUINA (%)

36,9 + 11,4

76

88

22,5 + 3,3

110,4 + 85,4

56

60

32,9 + 9,0

73,2

85,4

23,7 + 2,8

105,0 + 70,3

58,5

76,5

0,12

1,00

1,00

0,11

0,98

1,00

0,26
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TABELA 2: Perfil lipídico em pacientes com LES com e sem anticorpos anti-LPL

 
 PARÂMETROS Anti-LPL +

(n=25)

Anti-LPL –

(n=41)

P

Triglicérides (mg/dL)

Colesterol total (mg/dL)

HDL-c (mg/dL)

LDL-c (mg/dL)

VLDL-c (mg/dL)

112,4 + 50,2

191,0 + 49,7

52,4 + 15,9

116,1 + 36,6

22,4 + 10,1

89,9 + 54,5

176,0 + 46,6

54,6 + 16,7

102,8 + 39,0

19,8 + 14,5

0,033

0,22

0,60

0,14

0,06

Os valores foram expressos em média + DP.

TABELA 3: Freqüência de auto-anticorpos e anti-LPL

AUTO-

ANTICORPOS

Anti-LPL +

%

(n=25)

Anti-LPL –

%

(n=41)

P

dsDNA

Cardiolipina    

    IgG    

    IgM

RNP

Sm

Ro/SS-A

La/SS-B

36

36

8

44

20

36

12

4,9

12,2

4,9

43,9

22

26,8

4,9

0,002

0,03

0,63

1,0

1,0

0,58

0,35
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A associação entre a presença de anticorpos anti-LPL com inflamação e

está demonstrada na Tabela 4. Uma elevada freqüência de marcadores

inflamatórios aumentados tais como PCR e VHS foi detectada no grupo anti-

LPL+ comparada ao grupo anti-LPL- (p=0,023 e p=0,013, respectivamente).

Além disso, pacientes lúpicos com anticorpos anti-LPL positivos também

tiveram níveis significantemente elevados de PCR (p=0,036) e VHS (p=0,020).

E ainda, os níveis de  CH100 foram significantemente mais baixos no grupo

anti-LPL+ comparados aqueles do grupo anti-LPL- (p=0,001), isso também foi

verdadeiro em relação à freqüência de baixos valores de CH100 (p=0,015). Por

outro lado, a média do escore de SLEDAI e a percentagem de SLEDAI (maior

do que 4) foram similares em ambos os grupos estudados (p=0,11 e p=0,59,

respectivamente), como representado na Tabela 5.

 

TABELA 4: Parâmetros inflamatórios em pacientes com LES com e sem

anticorpos anti-LPL.

 

PARÂMETROS Anti-LPL +
(n=25)

Anti-LPL –
(n=41)

P

PCR (µg/ml)

VHS (mm/1h)

PCR > 5µg/ml (%)

VHS >25mm/1h (%)

11,1 + 16,4

33,4 + 29,8

44%

52%

2,4 + 2,6

16,5 + 11,8

17,1%

19,5%

0,036

0,020

0,023

0,013

Os valores foram expressos em media + DP e percentagem; PCR= Proteína C-
reativa, VHS= Velocidade de Hemossedimentação.



Resultados

18

TABELA 5: Parâmetros de atividade em pacientes com LES com e sem

anticorpos anti-LPL.

 

PARÂMETROS Anti-LPL +
(n=25)

Anti-LPL –
(n=41)

P

CH100 (U/mL)

CH100 <150 U/mL (%)

SLEDAI

SLEDAI >4 (%)

164,4 + 95,2

32%

4,8 + 5,0

36%

42,5 + 75,6

7,3%

3,0 + 3,6

29,3%

0,001

0,015

0,11

0,59

Os valores foram expressos em media + DP e percentagem; SLEDAI= systemic
lupus erythematosus disease activity index, CH100= atividade hemolítica total do
complemento.

‘

FIGURA 2: Correlação positiva entre os níveis de anticorpos anti-lipoproteína

lipase (Anti-LPL) e os valores de Proteína C-reativa (PCR) (r=0,557,

p<0,001)
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Por outro lado, a comparação de 11 soros positivos e 55 negativos para

anticorpos anti-dsDNA revelou uma média similar de PCR (8,91 ± 4,33 vs. 5,13

± 1,39 µg/ml, p=0,56) e VHS (32,4 ± 8,60 vs. 21.07 ± 2,73 mm/1h, p=0,102),

contrastando com uma diferença significante observada com SLEDAI (7,09 ±

1,63 vs. 3,02 ± 0,50, p=0,004) e CH100 (135,3 ± 33,3 vs. 228,5 ± 10,7 U/mL,

p=0,008)  (Tabela 6).

TABELA 6: Parâmetros inflamatórios e de atividade lúpica em pacientes com

anti-dsDNA+ e anti-dsDNA-

ANTI-dsDNA+

(n=11)

ANTI-dsDNA –

(n=55)

P

MARCADORES INFLAMATÓRIOS

   PCR µg/mL     

   VHS mm/h

ATIVIDADE DE DOENÇA

  CH100 (U/mL)

  SLEDAI escore

8.9 + 4.3

32.4 + 8.6

135.3 + 33.3

  7.1 + 1.6

5.1 + 1.4

21.1 + 2.7

228.5 + 10.7

  3.0 + 0.5

0.560

0.102

0.008

0.004
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De forma a definir mais acuradamente a associação entre anticorpos

anti-LPL e os parâmetros laboratoriais descritos acima, uma análise de

correlação foi realizada (Tabela 7). Os títulos de anti-LPL de todos os pacientes

com LES apresentaram uma correlação positiva significante com PCR (r=0,55;

p<0,001), VHS (r=0,55; p<0,001), SLEDAI (r=0,45; p<0,001), anti-dsDNA

(r=0,52; p<0,001) e anticardiolipina IgG (r=0,25; p=0,04). Além disso, uma

correlação negativa significante foi demonstrada com CH100 (r=0,34; p=0,005).

No entanto, a análise de regressão múltipla revelou uma associação significante

de anti-LPL apenas com PCR (p=0,025) e anti-dsDNA (p<0,001).

 

 TABELA 7: Análise de correlação dos anticorpos anti-LPL

 
PARÂMETROS R P

Idade 0,044 0,72

Duração da doença 0,012 0,92

Triglicérides 0,196 0,11

Colesterol total 0,118 0,34

HDL-c          -0,192 0,12

LDL-c 0,181 0,14

VLDL-c 0,114 0,36

SLEDAI 0,453   0,001

CH100          -0,342  0,005

Anti-dsDNA           0,521  0,001

Anticorpo anticardiolipina IgG           0,255           0,04

Anticorpo anticardiolipina IgM           0,052           0,67

PCR           0,557           0,001

VHS           0,552           0,001

Teste de correlação de Spearman.
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