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3.1. Pacientes

Sessenta e seis pacientes consecutivos com lúpus eritematoso sistêmico

(LES) foram selecionados entre nossos 900 pacientes lúpicos atendidos no

Ambulatório de Lúpus da Divisão de Reumatologia do Hospital das Clínicas da

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo no período de Junho de

2001 a Dezembro de 2003. Todos os pacientes preenchiam os critérios

revisados do American College of Rheumatology para LES (24,25). Os

pacientes foram clinicamente avaliados e seus prontuários médicos foram

extensivamente revisados. Os critérios de exclusão foram a presença de

evidência clínica e/ou bioquímica de diabetes mellitus, doenças do fígado e da

tireóide e história prévia ou atual de uso de álcool. Todos os pacientes tinham o

índice de massa corpórea < 30 kg / m2, creatinina sérica <1,5 mg/dL e menos

do que 1,0 g/L/dia de proteinúria. Nenhuma paciente estava grávida ou

menopausada na ocasião do estudo. A atividade clínica de doença foi estimada

através do SLEDAI (26). As amostras de soro foram obtidas na inclusão do

estudo. A Comissão de Ética local aprovou o estudo e um consentimento

informado e escrito foi obtido de todos os participantes.
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3.2. Avaliação laboratorial

Análise imunológica e bioquímica foi realizada nas amostras de soros

obtidos depois de um período de jejum de 12 horas. Todos os pacientes

encontravam-se sob sua dieta regular. 

3.2.1. Ensaio para a detecção dos anticorpos contra a lipoproteína lipase

(LPL)

A reatividade do isotipo IgG anti-LPL foi mensurada por ELISA (Enzyme-

linked immunosorbent assay). Os orifícios das placas de polistireno da marca

Costar® foram sensibilizados overnight com LPL comercialmente disponível

originada de leite bovino (5 µg/ml) (Sigma Chem Co. St Louis, MO, USA). Em

seguida, a placa foi bloqueada com soro bovino adulto a 15% diluído em salina

tamponada com Tris (TBS) durante 1 hora em temperatura ambiente. Os

ensaios foram realizados com amostras de soros diluídos 1/100 em TBS

contendo soro  bovino adulto a 15%, durante 1,5 hora e em temperatura

ambiente. Os anticorpos anti-LPL do isotipo IgG foram detectados com

anticorpos de cabra anti-IgG humana conjugados com fosfatase alcalina (Sigma

Chem Co. St Louis, MO, USA). A reação foi desenvolvida com p-nitrofenil

fosfato e a densidade óptica (DO) foi lida num comprimento de onda de 405 nm

através do espectrofotômetro Labsystems Multiskan MS (Helsinki, Finland). Os
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resultados positivos foram definidos se os valores da amostra fossem > 3 DP

(desvios padrões) acima da média da DO de 20 amostras de soros de controles

saudáveis incluídas em cada ensaio. Para assegurar consistência entre os

ensaios, diluições seriadas das amostras do soro controle positivo foram

incluídas em cada experimento. Os pacientes com LES foram a seguir divididos

de acordo com a detecção desses anticorpos nos grupos  anti-LPL positivos e

negativos.

3.2.2. Análise imunológica dos soros

Anticorpos antinucleares foram detectados através de

imunofluorescência indireta (IIF) utilizando-se linhagens de células HEp-2 como

substrato. Anticorpos contra o DNA de dupla hélice (dsDNA) foram também

detectados por IIF utilizando o protozoário Crithidia luciliae como antígeno. A

detecção de autoanticorpos conta antígenos solúveis em salina, Ro/SS-A e

La/SS-B, foi realizada através de técnica de contraimunoeletroforese contra

extrato de baço extraído de cão (27,28). Ensaio de hemaglutinação, com extrato

de timo de coelho, foi utilizado para determinar a presença de anticorpos contra

as proteínas RNP e Sm (29). Soros de referência monoespecíficos foram

incluídos em cada ensaio para caracterizar a especificidade dos autoanticorpos.

A presença de anticorpos anticardiolipina dos isotipos IgG e IgM (aCL) foram

avaliados por ELISA, como descrito previamente (30). Um resultado positivo foi

definido como maior ou igual a 3 DP acima da média de DO de dez soros de



Pacientes e Métodos

10

controles normais. A atividade hemolítica total do complemento (CH100) foi

mensurada por ensaio de imuno-hemólise, os limites de normalidade estão

entre 150-350 U/mL.

3.2.3. Perfil lipídico

O colesterol total (CT) e os triglicérides (TG) nas amostras de soro foram

medidos enzimaticamente (Boehringer-Mannheim, Argentina e Merck,

Alemanha, respectivamente) num aparelho RA 1000 Analyser (Technicon

Instruments Corp) (31,32). O colesterol da lipoproteína de alta densidade (HDL-

c) foi obtido após precipitação do colesterol da lipoproteína de muito baixa

densidade (VLDL-c) do soro e do colesterol da lipoproteína de baixa densidade

(LDL-c) através do ácido fosfotúngstico e cloreto de magnésio (33). VLDL-c e

LDL-c foram estimados, desde que todas as amostras tinham níveis de

triglicérides menores do que 400 mg/dL (34). Os níveis de VLDL-c foram

determinados usando a relação dos níveis de triglicérides/5 (TG/5) (34) e os

níveis de LDL-c foram estimados usando a seguinte equação (34):

                      CT  =  HDL-c  + TG/5  +  LDL-c



Pacientes e Métodos

11

3.2.4. Marcadores inflamatórios

A proteína C-reativa (PCR) e  os níveis séricos totais de gamaglobulina

de todos os pacientes foram determinados através da nefelometria  e do perfil

de eletroforese das proteínas do soro, respectivamente. A velocidade de

hemossedimentação (VHS) foi avaliada usando o método de Westergren.

3.3. Análise estatística

Os resultados são apresentados como média ± DP e percentagem. Os

dados foram comparados através do teste  U de Mann-Whitney para avaliar

diferenças entre os grupos de anti-LPL positivos e negativos. Os valores em

percentagens de cada variável entre os grupos foram comparadas através do

teste exato de correlação de Fisher entre os títulos de anti-LPL e  parâmetros

imunológicos/bioquímicos foram calculados utilizando o teste de correlação de

Spearman. Análise de  regressão múltipla foi realizada para avaliar a influência

de cada variável com os títulos de anti-LPL. A significância estatística foi

estabelecida como p < 0,05.


