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Os achados do presente estudo sugerem uma associação entre

anticorpos anti-LPL e a dislipoproteinemia,  a atividade de doença e os

mediadores inflamatórios no LES, trazendo portanto uma contribuição adicional,

que poderá contribuir para o entendimento dos complexos eventos da

aterogênese nesta doença.

Nesse contexto, é sabido que a lipoproteína lipase (LPL), o antígeno alvo

para o anticorpo aqui estudado, facilita o metabolismo de  lipoproteínas

plasmáticas e é a principal enzima responsável pela hidrólise dos triglicérides

circulantes (1,2). A sua atividade enzimática prejudicada está diretamente

envolvida no desenvolvimento de hipertrigliceridemia e esta tem um papel

reconhecido no processo aterosclerótico (16).

De acordo com esse conceito, a recente descrição de uma alta

freqüência de anticorpos dirigidos contra a LPL no LES (7), que foi confirmado

neste trabalho em quase 40% de  pacientes lúpicos brasileiros, podem dar

suporte à hipótese de down-regulation da LPL mediada por anticorpos. Nesse

aspecto, anticorpos contra a LPL em dislipoproteinemias do tipo auto-imunes,

tais como a hiperquilomicronemia e a  hipertrigliceridemia auto-imunes, mas

não associadas a outras doenças de fundo imunológico, têm sido identificados

em relatos de casos prévios (35,36,37).

É relevante que os critérios rigorosos de inclusão e exclusão utilizados

para selecionar os pacientes lúpicos no nosso estudo forneceram uma

oportunidade única para se definir mais acuradamente a prévia associação de

anticorpos anti-LPL e a hipertrigliceridemia no LES (7). Nesse sentido, drogas,
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idade acima de 50 anos e comorbidade tais como diabetes, obesidade, doenças

da tireóide, menopausa, insuficiência renal, síndrome nefrótica foram critérios

de exclusão já que estes são fatores capazes de interferir no metabolismo

lipídico. Na ausência dessas condições, a associação significante de anticorpos

anti-LPL e hipertrigliceridemia observada nos pacientes lúpicos do presente

trabalho reforça a possibilidade de que anticorpos circulantes ligam-se à LPL da

superfície das células endoteliais ao longo da parede dos vasos, alteram a

degradação dos triglicérides (38,39) e  dessa forma podem possivelmente ter

um papel na aterosclerose prematura  (40,41) do lúpus.

Reforçando essa hipótese, os anticorpos anti-LPL parecem fazer parte

da complexa cadeia de eventos que culminam na doença vascular

aterosclerótica no LES, i.e. inflamação ativa e  processos imuno-mediados.

Nesse sentido, os dados aqui apresentados indicam que anticorpos anti-LPL

estão correlacionados à atividade de doença. De fato, nós demonstramos em

trabalhos anteriores que a atividade de doença agrava a hipertrigliceridemia no

LES (6,14), um reconhecido fator de risco para a doença arterial coronariana no

lúpus e na população geral (42,43). Além disso, a associação entre os

anticorpos anti-LPL e anti-dsDNA corrobora com a hipótese de atividade de

doença levar à alteração lipídica. A ausência de associação de anti-LPL com

nefrite lúpica sugere que este subgrupo de pacientes é distinto daqueçes com

anti-dsDNA e envolvimento renal (44). Por outro lado, nossos achados reforçam

a existência de uma subpopulação de anticorpos anti-LPL com atividade

cruzada com anti-dsDNA, como já previamente descrito (7).
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Além disso, a associação entre anti-LPL com anticorpos antifosfolípides

observada no presente estudo parece fortalecer a possibilidade de que o

processo aterogênico é resultante de uma expressão fenotípica pró-inflamatória

das células endoteliais depois da ligação desses últimos à superfície celular

(45,46,47). Associado a isso, tem sido demonstrado que a indução de

anticorpos anticardiolipina e anti-beta2-glicoproteina em camundongos knockout

para o receptor de LDL acelera a progressão da aterosclerose (48).

Alternativamente, a forte associação de anti-LPL com elevados níveis de

PCR e VHS demonstrados no presente estudo, mas não observados para os

pacientes anti-dsDNA positivos, levanta a hipótese de uma  relevante

contribuição da inflamação na inibição da LPL. Nesse aspecto, a PCR é uma

pentraxina sintetizada principalmente pelo fígado em resposta a interleucina-1 e

6 e TNF-alfa (49), citocinas também conhecidas por afetar negativamente a

função da LPL (21,22). Existe ainda evidência substancial de que a PCR é mais

do que apenas marcador da resposta inflamatória, mas sim um elemento ativo

na aterogênese, através da upregulation de moléculas de adesão intercelular e

de células vasculares (50). Complementando esse fato, a PCR ativa o sistema

complemento na íntima de lesões precoces ateroscleróticas nas artérias

coronárias humanas (51). Dessa forma, a importante associação entre anti-LPL

com altos níveis de PCR e atividade do complemento reduzida em nosso

estudo favorece a participação desse anticorpo nesse processo multifatorial de

disfunção endotelial.
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Tomados conjuntamente, os achados descritos acima sugerem

fortemente que anticorpos anti-LPL são mais do que um epifenômeno no

complexo cenário da aterosclerose do lúpus. Eles parecem fazer parte de um

contexto de disfunção do  metabolismo de lipoproteínas e do ambiente

inflamatório de disfunção endotelial da doença. Como os anticorpos anti-LPL, a

inflamação e a dislipoproteinemia interagem no processo de aterosclerose do

lúpus necessita ainda de ser determinado, bem como seu valor preditivo a

longo prazo como um marcador da aterogênese e da sua maior seqüela, a

doença arterial coronariana no LES.


