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RESUMO 

Calich ALG. Anticorpo antiproteína P ribossomal em pacientes com hepatite 

autoimune [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2013. 

Introdução: Os anticorpos antiproteína P ribossomal (anti-P) são 

considerados marcadores sorológicos específicos do Lúpus Eritematoso 

Sistêmico (LES) e estão associados a acometimento hepático nesta doença. 

As semelhanças entre a hepatite autoimune (HAI) e a hepatite associada ao 

LES levou ao questionamento se o anticorpo anti-P também estaria presente 

na HAI. Objetivo: Avaliar a frequência e significância clínica do anticorpo 

anti-P em uma grande coorte de pacientes com HAI. Métodos: Foram 

analisados os soros de 96 pacientes com HAI, coletados no diagnóstico e 

comparados com 82 soros de indivíduos saudáveis. Todos os soros foram 

testados para a presença do anticorpo anti-P pelo método de ELISA, do 

anticorpo anti-DNA de dupla fita pelo método de imunofluorescência indireta 

usando Crithidia luciliae e do anticorpo anti-Sm pelo método de ELISA. Os 

critérios de exclusão adotados foram a presença de outros anticorpos 

específicos de LES como o anti-DNA de dupla fita (n=1) e o anti-Sm (n=2) ou 

se o paciente apresentasse o diagnóstico de LES definido pelo Colégio 

Americano de Reumatologia (n=0). Os prontuários médicos foram revisados 

para dados demográficos, clínicos e resultados de exames laboratoriais 

relacionados a hepatopatia e anticorpos específicos de HAI. Resultado: 

Títulos moderados ou alto (> 40 U) de anti-P foram encontrados em 9,7% 

(9/93) dos pacientes com HAI e em nenhum dos controles (p = 0,003). No 

diagnóstico, os pacientes com anti-P positivo ou negativo apresentavam 

características demográficas/clínicas semelhantes, como a frequência de 

cirrose (44,4% vs 28,5%, p = 0,44) e exames laboratoriais relacionados a 

hepatite (p > 0,05). Entretanto, ao final do seguimento destes pacientes 

(média de 10,2 ± 4,9 anos), os pacientes positivos para anticorpos anti-P 

apresentaram uma maior frequência de cirrose quando comparados a 

pacientes negativos para anti-P (100% vs 60%, p = 0,04). Conclusão: a 

demonstração da presença do anticorpo anti-P em pacientes com HAI sem 

evidência de LES sugere um mecanismo comum de acometimento hepático 

nestas duas doenças. Além disso, a presença deste anticorpo parece 

predizer um pior prognóstico nos pacientes com HAI. 

Descritores: Lúpus eritematoso sistêmico. Hepatite autoimune. Ribossomos. 

Anticorpos. Prognóstico. 
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SUMMARY 

Calich ALG. Anti-ribosomal P protein antibody in autoimmune hepatitis 

patients [thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2013. 

Background: Autoantibodies to ribosomal P proteins (anti-rib P) are specific 

serological markers for systemic lupus erythematosus (SLE) and are 

associated with liver involvement in this disease. The similarity in 

autoimmune background between autoimmune hepatitis (AIH) and SLE-

associated hepatitis raises the possibility that anti-rib P antibodies might also 

have relevance in AIH. Aims: To evaluate the frequency and clinical 

significance of anti-rib P antibodies in a large AIH cohort. Methods: Sera 

obtained at diagnosis of 96 AIH patients and of 82 healthy controls were 

tested for IgG anti-ribosomal P protein by ELISA. All of the sera were also 

screened for other lupus-specific autoantibodies, three patients with the 

presence of anti-dsDNA (n=1) and anti-Sm (n = 2) were excluded. Results: 

Moderate to high titers (> 40 U) of anti-rib P antibody were found in 9.7% 

(9/93) of the AIH patients and none of the controls (P = 0.003). At 

presentation, AIH patients with and without anti-rib P antibodies had similar 

demographic/clinical features, including the frequency of cirrhosis (44.4% vs. 

28.5%, P = 0.44), hepatic laboratorial findings (p > 0.05). Importantly, at the 

final observation (follow-up period 10.2 ± 4.9 years), the AIH patients with 

anti-rib P had a significantly higher frequency of cirrhosis compared to the 

negative group (100% vs. 60%, P = 0.04). Conclusion: The novel 

demonstration of anti-rib P in AIH patients without clinical or laboratory 

evidence of SLE suggests a common underlying mechanism targeting the 

liver in these two diseases. In addition, this antibody appears to predict the 

patients with worse AIH prognoses. 

 

Descriptors: Systemic lupus erythematosus. Autoimmune hepatitis. 

Ribosomes. Antibodies. Prognosis. 
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A hepatite autoimune (HAI) é uma doença inflamatória crônica do 

fígado de etiologia desconhecida caracterizada pela presença de 

autoanticorpos, hipergamaglobulinemia e alterações necroinflamatórias na 

histologia hepática. Os autoanticorpos são parâmetros importantes para o 

diagnóstico de HAI, de acordo com o Critério Internacional de HAI1,2. Os 

mais frequentes encontrados nesta doença e que apresentam relevância 

para a classificação da HAI em tipo I ou tipo II são: o fator antinúcleo (FAN), 

o anticorpo antimúsculo liso (AAML) e o anticorpo antifração microssomal de 

fígado e rim tipo 1 (anti-LKM1).Entretanto, a presença e o título dos 

anticorpos citados não apresentam relação com a gravidade da doença, e 

não há portanto indicação de monitorização dos seus títulos3. A técnica 

considerada padrão ouro para a detecção destes anticorpos é a 

imunofluorescência indireta (IFI) que é operador dependente e portanto 

apresenta um nível baixo de acurácia4. Além disso, cerca de 10% dos 

pacientes com HAI não possuem autoanticorpos positivos, e o diagnóstico é 

estabelecido pelo conjunto de dados clínicos e laboratoriais associados às 

alterações encontradas no exame histológico do fígado4. Os fatos acima 

justificam portanto a busca por novos anticorpos na HAI que possam ser 

detectados por métodos melhor padronizados e que apresentem valor 

prognóstico5,6. 
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O anticorpo antiproteína P ribossomal (anti-P) é considerado um 

marcador sorológico bastante específicos do Lúpus Eritematoso Sistêmico 

(LES)7-11. Este anticorpo ocorre em maior frequência em pacientes com LES 

e acometimento hepático do que em pacientes sem esta manifestação12-13. 

O papel patogênico do anti-P em doença hepática foi demonstrado 

experimentalmente pela habilidade deste anticorpo em penetrar em 

hepatomas e causar disfunção destas células14. 

As similaridades entre a HAI e a hepatite associada ao LES, que 

algumas vezes levam a dúvida diagnóstica entre estas duas patologias, 

levou ao questionamento se o anti-P também estaria presente na HAI15. 

Entretanto, o único estudo da literatura que avaliou a presença deste 

anticorpo em 20 pacientes com HAI não encontrou associação16. Devido ao 

número pequeno de pacientes incluídos neste estudo e a ausência de dados 

referentes se a análise do soro foi feita antes dos pacientes iniciarem 

tratamento (o título do anticorpo anti-P pode variar dependendo da atividade 

da doença no LES) impedem uma conclusão definitiva em relação a 

possibilidade do anticorpo anti-P estar presente em pacientes com HAI8,17. 
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a) Avaliar a presença do anticorpo anti-P em uma grande coorte de 

pacientes com HAI na qual as amostras de soro haviam sido coletadas antes 

do início do tratamento. 

b) Avaliar as implicações fenotípicas e prognósticas da presença do 

anticorpo anti-P em pacientes com HAI. 
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3.1 População do Estudo 

O estudo incluiu 96 pacientes com diagnóstico de HAI definido através 

do Critério Internacional de HAI2, os quais foram seguidos na Divisão de 

Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e 

que tinham soro coletado e armazenado no diagnóstico da doença. Para 

todos os pacientes, no momento do diagnóstico, foram excluídas outros 

causas de hepatopatia como Hepatite B, Hepatite C e ingesta excessiva de 

álcool. Os prontuários médicos foram cuidadosamente revisados 

retrospectivamente para dados demográficos, clínicos e resultados de 

exames laboratoriais relacionados a hepatopatia e anticorpos específicos de 

HAI. Além disso, foram coletados dados referentes a presença de 

manifestações clinicas de LES. 

Os critérios de exclusão adotados foram: 

a) Pacientes que apresentassem critério diagnóstico de LES definido 

pelo Colégio Americano de Reumatologia. 

b) Presença de outros autoanticorpos específicos de LES (anti-DNA 

dupla fita ou anti-Sm)18,19. 

Permaneceram no estudo 93 pacientes com HAI devido a exclusão de 

três (um paciente devido a positividade do anticorpo anti-DNA dupla fita e 

outros dois com anticorpo  anti-Sm positivo). 
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Indivíduos saudáveis (n = 82) foram incluídos como grupo controle. O 

presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa do HCFMUSP (CAPPesq) (número 0546/10) (Anexo 

A). 

3.2 Métodos 

3.2.1 Determinação dos autoanticorpos relacionados a hepatite autoimune 

O anticorpo AAML e o anticorpo anti-LKM1 foram analisados pela da 

técnica de imunofluorescência indireta utilizando cortes de estômago, rim e 

fígado de roedores19. Títulos ≥ 1:40 foram considerados positivos. O FAN foi 

analisado pela técnica de IFI em células Hep-2 e considerado positivo 

quando encontrado título ≥ 1:80. 

3.2.2 Determinação do anticorpo anti-P 

O anticorpos anti-P IgG foi analisado pela técnica de ELISA, utilizando 

um kit comercial*, que utiliza como substrato antigênico um peptídeo de 22 

aminoácidos presentes na cadeia carboxil-terminal da proteína ribossomal. 

As amostras foram analisadas seguindo a instrução do fabricante. Foram 

considerados positivos apenas resultados superiores a 40U, valor de corte 

para resultados moderado pelo fabricante. 

Pacientes que apresentaram resultado positivo para o anti-P foram 

convocados para comparecer ao Departamento de Reumatologia para uma 

                                                
*
 Quanta lite™, INOVA Diagnostics Inc., San Diego, CA, USA. 
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anamnese e exame físico detalhado e dirigido, feito por médico reumatologista 

a fim de excluir a possibilidade de lúpus subdiagnosticado. 

3.2.3 Determinação do anticorpo anti-DNA dupla fita e anticorpo anti-Sm 

O anticorpo anti-DNA dupla fita foi analisado pela técnica de IFI em 

Crithidia luciliae†. Foram considerados resultados positivos reatividade 

superior a diluição de 1:10. 

O anticorpo IgG anti-Sm foi analisado por ELISA utilizando kit 

comercial‡ , seguindo as instruções do fabricante. Resultados superiores a 

20U foram considerados positivos. 

3.2.4 Análise estatística 

As variáveis categóricas foram comparadas utilizando o teste exato de 

Fisher. O teste t de Student foi utilizado para comparar as diferenças das 

médias das variáveis contínuas. As variáveis não paramétricas foram 

comparadas com o teste de Mann-whitney. A significância estatística foi 

fixada em p < 0,05. Os resultados estão expressos como média ± desvio 

padrão (DP). 

 

 

 

                                                
†
 Euroimmun, Medizinische, Labordiagnostika, AG, Lübeck, Germany. 

‡
 Quanta lite™, INOVA Diagnostics Inc., San Diego, CA, USA. 
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4.1 Dados Demográficos e Clínicos no Momento do Diagnóstico 

A análise dos 93 pacientes com HAI e dos 82 controles revelou que 

ambos os grupos apresentavam idade média similar (30,5 ± 19,4 vs 31,2 ± 

18,2 anos, respectivamente) (p = 0,645) e a predominância do sexo feminino 

nos dois grupos (84,4% vs 81,7%, p = 0,690). 

Biopsia hepática foi feita em todos os pacientes que concordaram em 

realizar o procedimento e que não apresentavam contraindicação clínica 

para a sua realização (64/93, 68,8%). A análise histopatológica mostrou 

alterações típicas de HAI na grande maioria das biopsias (54/64, 84%). No 

momento do diagnóstico, a frequência de cirrose encontrada foi de 30,1% 

(28/93). O diagnóstico de cirrose hepática foi baseado em alterações 

histopatológicas ou por alterações clínicas e laboratoriais características 

como a presença de ascite ou hipertensão portal. 

O tratamento inicial instituído para a maioria dos pacientes foi 

prednisona (98,9%) e azatioprina (91,4%). 
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4.2 Caracterização do Tipo de Hepatite Autoimune Baseado no Perfil de 

Autoanticorpos 

Em 80 pacientes (86%) foi feito diagnóstico de HAI do tipo I, 30 

pacientes apresentavam apenas AAML (32,2%), cinco apenas FAN (5,4%) e 

45 reatividade concomitante a AAML e FAN (48,4%). 

Hepatite tipo II foi diagnosticada em apenas 12 pacientes (12,9%) 

devido a presença do anticorpo anti-LKM1. 

Apenas um paciente (1,0%) apresentava todos os anticorpos 

negativos e o diagnóstico foi baseado em características clínicas e biósia 

hepática. 

4.3 Anticorpo anti-P 

A análise das amostras séricas dos 93 pacientes com HAI revelou 

uma positividade em títulos moderados ou altos em 9,7% para o anti-P, 

média dos títulos de 93,6 ± 33,1 unidades. Diferentemente dos pacientes, 

nenhum dos controles (n = 82) apresentou resultado positivo para este 

anticorpo (p = 0,004). 

4.4 Características Clínicas e Laboratoriais dos Pacientes com Hepatite 

Autoimune Anti-P Positivo e Anti-P negativo 

Comparando o grupo de pacientes anti-P positivo com grupo anti-P 

negativo no momento do diagnóstico, não encontramos diferenças em 

relação às características demográficas, clínicas e exames laboratoriais 

(Tabela 1). A presença de outras doenças autoimunes associadas foi 
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diagnosticada em dois dos nove (22,2%) pacientes anti-P positivo (doença 

de Graves e psoríase) e em 23 dos 84 (27,4%) dos anti-P negativos (p = 

1,0). No momento do diagnóstico, a frequência de cirrose diagnosticada não 

apresentou diferença significante entre esses dois grupos (44,4% vs 28,5%, 

p = 0,44). 

Tabela 1 - Características clínicas e laboratoriais no momento do 

diagnóstico de 93 pacientes com hepatite autoimune e 

anticorpo antiproteína P ribossomal (anti-P) positivo ou 

negativo 

Características 
Demográficas/Clínica 

Anti-P 
positivo 
(n = 9) 
n (%) 

Anti-P 
negativo 
(n = 84) 
n (%) 

p 

Sexo Feminino 6 (66,7) 72 (85,8) 0,15 

Cor da pele branca 3 (33,3) 56 (66,7) 0,07 

Idade, média ± DP (anos) 29,1 ± 22,1 30,7 ± 19,2 0,82 

Seguimento, média ± DP (anos) 10,7 ± 5,1 10,3 ± 5,2 0,68 

Doenças autoimunes associadas 2 (22,2) 23 (27,4) 1,0 

Cirrose 4 (44,4) 24 (28,5) 0,44 

Prednisona 9 (100) 83 (98,8) 0,09 

Azatioprina 7 (78,8) 78 (92,8) 0,17 

Exames Laboratoriais    

AST (nl ≤ 31 U/L)  371 ± 248 549 ± 524 0,67 

Bilirrubina (nl ≤1,0 mg/dL) 4,2 ± 2,5 5,1 ± 5,5 0,77 

Gamaglobulina (nl ≤1,5 g/dL) 3,7 ± 1,3 3,2 ± 1,2 0,35 

Albumina (nl ≥ 3,2 g/dL) 3,2 ± 0,8 3,3 ± 0,7 0,58 

AAML 2 (22,2) 28 (33,3) 0,71 

FAN 0 5 (5,9) 1,0 

AAML+FAN 7 (77,8) 38 (45,2) 0,08 

Anti-LKM1 0 12 (14,3) 0,59 

AST: aspartato aminotransferase; AAML: anticorpo antimúsculo liso; FAN: fator 
antinúcleo; Anti-LKM1: anticorpo antifração microssomal de fígado e rim tipo 1. 
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Em relação ao perfil de autoanticorpos relacionados à HAI, ambos os 

grupos também não apresentaram diferença significativa. A maioria do grupo 

anti-P positivo e anti-P negativo tinha o AAML positivo concomitantemente 

com o FAN (77,8% vs 45,2%, respectivamente, p = 0,08). Além disso, a 

frequência de AAML isolado (22,2% vs 33,3%, p = 0,71), FAN isolado (0% vs 

5,9%, p = 1,0) e anti-LKM1(0% vs 14,3%, p = 0,59) era similar nos dois 

grupos respectivamente (Tabela 1). 

No momento do diagnóstico, também não havia diferença entre o 

grupo anti-P positivo e o anti-P negativo em relação aos exames 

laboratoriais como a média dos valores de aspartato transaminase (AST), 

bilirrubina, gamaglobulina e albumina (p > 0,05). O tratamento instituído no 

diagnóstico e presente na última avaliação disponível dos pacientes, 

incluindo a administração de prednisona (p = 0,10 e p = 1,00, 

respectivamente) e azatioprina (p = 0,17 e p = 0,43, respectivamente) 

também era comparável nos dois grupos (Tabelas 1 e 2). 

A avaliação dos desfechos após uma média de seguimento de 10,2 ± 

4,9 anos mostrou uma taxa significantemente maior de cirrose nos pacientes 

anti-P positivo comparados aos anti-P negativos (100% vs. 60,0%, 

respectivamente, p = 0,04). Durante o seguimento dos pacientes, a 

frequência de remissão clínica (definida pela normalização das enzimas 

hepáticas por 18 meses) foi menor no grupo anti-P positivo, entretanto esta 

diferença não foi estatisticamente significante(28% vs 56%, p = 0,24). A 

frequência de morte secundária a falência hepática e a indicação de 

transplante hepático foram similares em ambos os grupos (p = 1,0 e p =0,58, 

respectivamente) (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Desfechos após o seguimento de 93 pacientes com hepatite 

autoimune e anticorpo antiproteína P ribossomal (anti-P) 

positivo ou negativo 

Desfecho 

Anti-P 
positivo 
(n = 9) 
n (%) 

Anti-P 
negativo 
(n = 84) 
n (%) 

p 

Remissão (18 meses)a 2/7 (28,6) 45/80 (56,2) 0,24 

Prednisonab 5/7 (71,4) 56/80 (70,0) 1,0 

Azatioprinab  5/7 (71,4) 41/80 (51,2) 0,43 

Cirrose 7/7 (100) 48/80 (60,0) 0,04 

Morte por falência hepática  0 3/80 (3,7) 1,0 

Transplante hepático 1/7 (14,3) 9/80 (11,2) 0,58 
a 

Definida pela normalização de enzimas hepáticas por 18 meses consecutivos. 
b
 Uso do medicamento na última visita médica durante o seguimento. 
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Conforme o nosso conhecimento, este é o primeiro estudo que 

demonstrou a presença do anti-P em pacientes com HAI sem evidência 

clínica ou laboratorial de LES. Além disso, este estudo sugere que este 

anticorpo pode ser um marcados de pior prognóstico na HAI. 

Frente as possíveis similaridades entre HAI e LES21, a maior vantagem 

do nosso estudo foi o critério rigoroso de selecionar pacientes com 

diagnóstico definido de HAI de acordo com o critério internacional de HAI2 e 

excluir pacientes com diagnóstico de LES, definido pelo Colégio Americano de 

Reumatologia22. Além disso, foram excluídos pacientes com outros anticorpos 

específicos do LES (anti-DNA dupla fita e anti-Sm), pois sabemos que a 

positivação de anticorpos pode preceder em anos o início das manifestações 

clínicas desta doença18,19,23-25. A fim de aumentar a especificidade do método 

de detecção do anti-P consideramos resultados positivos apenas valores 

acima dos considerados como moderado pelo fabricante do produto. 

Um dado bastante interessante em nosso estudo foi que a frequência 

de anti-P observada nos pacientes com HAI foi bastante similar a frequência 

deste anticorpo em pacientes com LES na população brasileira, segundo 

estudo prévio26. 

Entretanto, os nossos dados contrastam com o único estudo na 

literatura que avaliou a presença do anti-P em 20 pacientes com HAI16. 
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Acreditamos que esta discrepância possa ser explicada pelo número muito 

pequeno de pacientes avaliados no estudo prévio, a ausência de dados 

referente a fase da doença em que foi feita a pesquisa do anticorpo e a 

diferença entre o antígeno utilizado na técnica para a  detecção do anticorpo 

em ambos estudos. Escolhemos um kit de ELISA que empregava como 

antígeno um peptídeo de 22 aminoácidos da cadeia carboxil-terminal da 

proteína ribossomal, pois em estudos prévios este kit mostrou uma ótima 

sensibilidade e especificidade27,28. 

Outro dado interessante e original de nosso estudo foi a observação 

que pacientes com HAI e anti-P positivo desenvolveram uma frequência 

maior de cirrose durante o período de seguimento, quando comparados a 

pacientes anti-P negativo. Entretanto, a relevância clínica deste dado 

necessita de confirmação em estudos prospectivos. 

A maior frequência de cirrose no grupo anti-P positivo reforça o potencial 

papel patogênico desse anticorpo no fígado, assim como nas manifestações 

psiquiátricas no LES29, na nefrite lúpica30,31e na hepatite associada ao 

LES12,16,32. Estudos prévios demonstraram a presença da proteína ribossomal 

P0 em células de hepatoma33 e a habilidade do anti-P penetrar nestas células e 

causar disfunção celular14. Além disso, já fora demostrada a capacidade do 

anti-P em interagir com monócitos humanos periféricos e aumentar a produção 

de citocinas inflamatórias (fator de necrose tumoral-α, interlucina-6 e 

interleucina-12) por estas células, induzindo, portanto a uma resposta imune 

Th134,35. Na fisiopatologia da hepatite autoimune, a resposta Th1 apresenta um 

papel importante e o IFN-γ secretado por células Th1 é o principal mediador de 

lesão tecidual nesta doença36. 
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A demonstração inédita da presença do anti-P em pacientes com HAI 

sem manifestação clínica ou laboratorial de LES sugere um mecanismo 

comum de lesão hepática nestas duas doenças. Além disso, este anticorpo 

parece predizer pacientes com pior prognóstico na HAI. Não podemos 

excluir totalmente a possibilidade que estes pacientes desenvolverão lúpus e 

que a presença do anti-P neste estudo apenas precede o aparecimento das 

manifestações clínicas23. Entretanto, essa hipótese é bastante improvável 

devido ao longo período de seguimento desses pacientes. 
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a) O anticorpo anti-P também pode ser detectado na HAI assim como 

na hepatopatia associada ao LES sugerindo um mecanismo comum de 

acometimento hepático em ambas as doenças. Portanto, este anticorpo não 

deve ser utilizado para a diferenciação de HAI da hepatopatia associada ao 

LES quando há dúvida diagnóstica. 

b) A possibilidade de pior prognóstico dos pacientes com HAI e anti-P 

positivo deve ser levada em consideração no seguimento destes pacientes. 
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Anexo A - Aprovação da CAPPesq 
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