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RESUMO

Carvalho JF. Antilipoproteína lipase (aLPL) : um novo componente no

complexo processo aterosclerótico do lúpus eritematoso sistêmico? [tese].

São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2005.

Dislipidemia é implicada no processo aterosclerótico do LES. A descrição de

aLPL no LES associado a hipertrigliceridemia levou-nos a analisar esse

anticorpo no contexto da inflamação envolvida na aterogênese. aLPL foi

encontrado em 38% dos pacientes com LES com altos níveis de triglicérides.

Correlação positiva significante foi observada entre aLPL e PCR, VHS,

SLEDAI, anti-DNA, anti-cardiolipina e CH100 baixo. Análise de regressão

múltipla confirmou a forte associação entre aLPL e PCR. Esses dados

reforçam a associação entre inflamação, resposta imune e dislipidemia,

introduzindo o aLPL como um novo componente nos complexos eventos da

aterogênese do LES.



SUMMARY

Carvalho JF. Antilipoprotein lipase antibodies (aLPL): a new player in the

complex atherosclerotic process in systemic lupus erythematosus? [tese]. São

Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2005.

Dyslipidemia is implicated in the atherosclerosis process of SLE. The

description of aLPL in SLE associated with hypertrigliceridemia prompted us

to analyze this antibody in the context of the inflammation involved in the

atherogenesis. aLPL  was found in 38% of SLE patients with high levels of

triglycerides. Significant positive correlation was observed between aLPL and

CRP, ESR, SLEDAI, anti-DNA, anti-cardiolipin and low CH100. Multiple

regression analysis confirmed the strong association between aLPL and CRP.

These data support the link between inflammation, immune response and

dyslipidemia, introducing anti-LPL as new player in the complex events of

atherogenesis in SLE.

.



LISTA DE ABREVIATURAS

CH100 - atividade hemolítica total do complemento

CT - colesterol total

DAC - doença arterial coronária

dsDNA - ácido desoxirribonucléico de dupla hélice

ELISA - “enzyme linked imunossorben assay”

FAN - fator anti-núcleo

HDL - colesterol ligado a lipoproteína de densidade alta

Ig - imunoglobulina

IgG - imunoglobulina G

IL - interleucina

INF - interferon

LDL - colesterol ligado a lipoproteína de densidade baixa

LES - lúpus eritematoso sitêmcio

LPL - lipoproteína lipase

PCR - proteína C-reativa

TG - triglicérides

TNF - fator de necrose tumoral

VHS - velocidade de hemossedimentação

VLDL - colesterol ligado a lipoproteína de densidade muito baixa
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